
บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

        การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคลากรใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  หลงัไดรับการประเมินภายนอก  ในครัง้นี้ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัที่เกี่ยวของแลวนําเสนอตามลาํดับ  ดังนี ้

      ตอนที่  1  เอกสารที่เกีย่วของ 

  1.   แนวคิดและหลักการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. การดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

3. แนวคิดเกี่ยวกบัการประเมนิภายนอก 

4. แนวคิดเกี่ยวกบัตัวแปรที่นาํมาศึกษา 

ตอนที่  2  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

1. งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. งานวิจยัที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา 

 
ตอนที่  1  เอกสารที่เกีย่วของ 

1. แนวคิดและหลักการในการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 ความหมายของการประกนัคุณภาพการศกึษา 

 เดล   (สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2543. หนา 13 , อางอิง

จาก  Dale,1994)  ไดใหความหมายของการประกันคุณภาพวา  หมายถึง  กจิกรรมหรือปฏิบัติการ

ทั้งมวลที่เปนระบบ  และมีแผนการลวงหนาอันเปนสิ่งที่จาํเปนที่จะสรางความมั่นใจในระดับหนึ่งได

วาสนิคาหรือบริการหนึ่ง ๆ จะมีคุณภาพตามขอกําหนดที่วางไว 

 สงบ  ลักษณะ  (2538. หนา 2)  ไดกลาวถึง  ความหมายของการประกนัคุณภาพ

การศึกษาวาเปนกระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการของผูทีไ่ดรับผิดชอบในการจัด

การศึกษาที่จะไดรับการประกันคุณภาพใหสังคมเชื่อมัน่วาจะพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูให

ครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไวในหลกัสูตรและตรงกับความมุงหวังของสังคม 
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 สมศักดิ์  สินธรุะเวชญ  (2540. หนา 8) กลาววาการประกันคุณภาพการศึกษาเปน

กระบวนการทีจ่ะผลักดันใหปจจัยตาง ๆ มีคุณภาพ  และนําไปสูการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอยาง

แทจริง 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543. หนา 7) ใหความหมายของการ

ประกันคุณภาพการศึกษา วาหมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติ

ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง  ซึง่เปนการสรางความมั่นใจใหผูรับ 

บริการทางการศึกษาทัง้ผูรับบริการโดยตรง  ไดแก  ผูเรียนและผูปกครอง  และผูรับบริการทางออม  

ไดแก  สถานประกอบการ  ประชาชน  และสังคมโดยรวมวาการดําเนนิงานของสถานศึกษาจะมี

ประสิทธิภาพ  และทาํใหผูเรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พงึประสงคตามาตรฐานการศึกษาที่

กําหนด  การประกันคุณภาพการศึกษามแีนวคิดอยูบนพื้นฐานของการ  “ปองกนั”  ไมใหเกิดการ

ทํางานที่ไมมปีระสิทธิภาพและผลผลิตไมมีคุณภาพ 

 ซึ่งสรุปไดวา  การประกนัคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การบริหารจดัการและดําเนิน

กิจกรรมตามภารกิจปกติทีม่ีการพฒันาปรับปรุงอยางตอเนื่อง  เพื่อพฒันาใหผูเรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา  และตรงตามความตองการของสงัคม 

 ในการดําเนนิการเพื่อใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาตามความหมายขางตน  ควร

มีการศึกษาข้ันตอนการดําเนินงานตามแนวคิดหลกัดังนี ้

 แนวคิดเกี่ยวกบัระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

 ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาทีไ่ดมีการพัฒนากันอยูในขณะนี้ มีแนวคิด

เพื่อสงเสริมและเสนอแนวทางเกีย่วกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการดําเนินงาน 3 

ข้ันตอน (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2543ก. หนา 7-8)  ดังนี ้

1.   การควบคุมคุณภาพ (Quality  Control)  เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ   

และการพัฒนาสถานศึกษาใหเขาสูมาตรฐาน  ประกอบดวย 

1.1 การกําหนดมาตรฐานการศกึษา  โดยการกําหนดมาตรฐานดานผลผลิต   

ดานปจจยัและดานกระบวนการ 

1.2 การพัฒนาเขาสูมาตรฐาน  โดยการพัฒนาปจจัยทางการศึกษาตาง ๆ ไดแก   

พัฒนาครูผูสอน  ผูบริหารสถานศึกษา  ศึกษานเิทศก  ผูบริหารทางการศึกษา  และสนับสนนุปจจยั

ที่สงเสริมการจัดการศึกษา 
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2.  การตรวจสอบและแทรกแซงคุณภาพการศึกษา (Quality Audit and  Intervention)   

เปนกระบวนการหรือการดําเนินงานเพื่อตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม

มาตรฐานที่กําหนด  ประกอบดวย 

2.1 การประเมินความกาวหนาของโรงเรียนและการจัดทํารายงานตอประชาชน 

แกหนวยงานที่เกี่ยวของ  เปนการติดตามและตรวจสอบโรงเรียน  (Internal  Audit)  เพื่อนําขอมูล

มาปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา 

2.2 การติดตามและตรวจสอบของหนวยงานที่เกี่ยวของ  (External  Audit)   

เพื่อการสงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา 

2.3 การกําหนดมาตรการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนที่มีคุณภาพไมถึงเกณฑ 
มาตรฐานของหนวยงานที่เกี่ยวของ  (Quality  Intervention) เพื่อใชมาตรการในการสงเสริมพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

 3.   การประเมินคุณภาพ  (Quality  Assessment)  เปนการประเมินคุณภาพของ

สถานศกึษา  โดยหนวยงานที่กํากับดูแลในเขตพื้นที ่ และหนวยงานตนสังกัดในสวนกลาง  ซึ่งถงึแม

จะเปนบุคคลภายนอก  แตก็ยังถือวาเปนการประเมนิภายใน  แตการดําเนนิการโดยหนวยงานทีอ่ยู

ในสายการบรหิารของสถานศึกษา ซึ่งจะดําเนนิการตรวจเยี่ยมและประเมินสถานศึกษาเปนระยะ ๆ 

ตามทีก่ําหนดโดยหนวยงานตนสังกัด  เพื่อใหความชวยเหลือ  และสงเสริมสนับสนนุใหสถานศึกษา

มีการพฒันาคณุภาพอันเปนการเตรียมความพรอมกอนรองรับการประเมินภายนอกจากสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเปนองคการมหาชน 

 การดําเนินการทั้ง  3  ประการ  เปนกระบวนการทีม่ีความสัมพนัธและสงผลซึ่งกันและ

กัน เปนมาตรการหนึ่งซึง่ทําใหเกิดความเชื่อมั่นวาสถานศึกษาที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจะ

สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  นกัเรียนหรือผูจบการศึกษาจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่

กําหนดไว 

 นอกจากนีก้ารประกันคุณภาพการศึกษายงัเปนกระบวนการที่จะชวยยกมาตรฐานของ

โรงเรียนตาง ๆ ที่ยงัไมเขามาตรฐานใหพัฒนาเขาสูมาตรฐาน  โดยมุงเนนการใชขอมลูคุณภาพ

มาตรฐานของโรงเรียนยอนกลับ  เพื่อรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของใหรวมกันสนับสนุนและพัฒนา

โรงเรียนใหไดมาตรฐานที่กาํหนดไว  ทั้งนี้โดยมีความเชื่อมั่นวาถากระบวนการประกนัคุณภาพ

การศึกษามีการวางระบบการดําเนนิงานที่ถูกตองและเหมาะสมแลว  คุณภาพการศึกษาที่ดีทีพ่ึง

ประสงคจะตามมา 
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 แนวคิดตามหลักการบริหาร 

 ตามหลกัการบริหารนัน้  การประกันคุณภาพภายใน  เปนกระบวนการบริหารจัดการ

เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพใหเปนตามมาตรฐานทีต่องการ 

 หลักการและกระบวนการบรหิารดังกลาว  เปนสิ่งที่ใชในการทาํงานใหประสบ

ความสาํเร็จ  โดยจะตองมีกระบวนการวางแผน  ทําตามแผน  ตรวจสอบประเมินผล  และพัฒนา

ปรับปรุงอยูเสมอ  เพื่อใหการทํางานไดผลและมีคุณภาพดี 

 ในภาคธุรกิจ  อุตสาหกรรม  และการบริการก็มีการใชกระบวนการนี้ในการบริหาร  

เพื่อปรับปรุงคณุภาพของสินคาและบริการตลอดเวลา  ทาํใหเปนทีพ่อใจของลูกคา  สามารถขาย

สินคาได  และมีกําไร 

 สําหรับการศึกษานัน้  ไมเหมอืนธุรกิจ  เพราะการศึกษาไมไดหวังผลกําไรเปนตัวเงนิ  

แตผลที่ไดจะเปนคุณภาพในดานตาง ๆ ของคน  อยางไรก็ตาม  กระบวนการบริหารเพื่อพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษาก็สามารถนาํแนวคดิและกระบวนการขางตนมาใชได  โดยปรับใหเหมาะสม

กับกระบวนการพัฒนาการศึกษา  ซึง่เปนการพัฒนาคน 

 การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาใหดมีีคุณภาพ  เพื่อสรางคนที่มีคุณภาพนัน้  ก็

เปรียบเหมือนการสรางบาน  โดยคนในบานจะตองมีเปาหมายที่ชัดเจน  วาตองการสรางบานนั้น 

เพื่อประโยชนอะไร  แลวจึงออกแบบแปลนใหเหมาะสม  ตอจากนัน้จงึลงมือวางรากฐานและ

ดําเนนิการกอสรางตามแบบแปลน  ในระหวางการกอสรางก็จะตองตรวจสอบวาตรงกับแบบแปลน

หรือไม  วัสดุทีใ่ชเปนไปตามขอกําหนดหรอืไม  มีความมั่นคงเพียงใด  ระบบน้ําไฟเปนอยางไร  ถา

พบสิ่งใดทีเ่ปนขอบกพรอง  ก็ปรับปรุงแกไขไดในทุกขั้นตอน  ซึ่งจะทาํใหบานทีก่อสรางขึ้นมา  มี

ความแข็งแรง  สวยงาม  มั่นคง  ตรงตามเปาหมายที่ตองการ 

 กระบวนการพฒันาคนในสถานศึกษากเ็หมือนกับการสรางบาน  เพียงแตการสราง

บานนั้นตองใชสถาปนิก  ซึง่เปนบุคคลภายนอกมาดาํเนินการ  และเมื่อสรางเสร็จแลวเสร็จเลย ไม

ตองทําตอ  แตกระบวนการสรางคนนั้น  ผูที่เปนสถาปนิกคือ  ครู  และผูบริหาร  ซึง่เปนบุคลากร

ภายในจะตองรวมกันพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพดีและจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยไมหยุด  

ผูบริหารและครูในสถานศึกษามีการรวมกนักําหนดเปาหมายที่ชัดเจน  วาตองการพัฒนาเด็กใหมี

คุณสมบัติอยางไร  และถาจะใหเด็กมีคณุสมบัติดังกลาวแลว  ก็ตองชวยกันคิด  และชวยกนั

วางแผน  (Plan)  วาจะตองทําอยางไร  แลวชวยกันทํา  (Do)  ชวยกนัตรวจสอบ  (Check)  และ

ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง  (Action)  เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กาํหนดอยางตอเนือ่ง  เพื่อพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพใหดีขึน้อยูตลอดเวลา  โดยรวมกนัทาํงานเปนทีม 
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 การประกนัคุณภาพภายในการศึกษา  จึงเปนกระบวนการที่บุคลากรทกุฝายใน

สถานศกึษารวมกนัวางแผน  กาํหนดเปาหมายและวิธีการ  ลงมือทาํตามแผนในทุกขัน้ตอน  มกีาร

บันทกึขอมูลเพื่อรวมกนัตรวจสอบผลงานหาจุดเดนจุดที่ตองปรับปรุงแลวรวมกนัปรับปรุงแผนงาน

นั้นๆโดยมุงหวงัใหมีประสิทธภิาพในการบรหิารจัดการสถานศึกษาที่เนนคุณภาพของผูเรียนเปน

สําคัญ 

 แนวคิดการทํางานที่เปนระบบเชนนี้จะชวยสรางความเปนน้าํหนึ่งใจเดียวกนัภายใน

สถานศกึษา  เกิดความรูสึกวาเปนงานปกต ิ เปนการมองตนเองและประเมินตนเอง  ซึ่งจะทําให

สถานศกึษามฐีานขอมูลที่มัน่คงเปนจริง  พรอมเสมอตอการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก 

 ความสัมพันธระหวางแนวคดิของระบบการประกันคุณภาพและแนวคดิตามหลักการ

บริหาร 

 ถาพิจารณาแนวคิดเกีย่วกับการประกนัคุณภาพที่ประกอบดวยการควบคุมและการ

ตรวจสอบคุณภาพ  กับหลักการบริหารที่เปนระบบครบวงจร  (PDCA)  ซึ่งประกอบดวยการรวมกัน

วางแผน  (Plan: P)  รวมกันปฏิบัติตามแผน  (Do: D)  รวมกนัตรวจสอบ  (Check: C)  และรวมกนั

ปรับปรุง  (Action: A)  จะเหน็วามีความสอดคลองกัน  ดังนี ้

 

ภาพ  1  แสดงความสัมพนัธระหวางแนวคิดของระบบการประกนัคุณภาพและ 

    แนวคิดตามหลักการบริหาร 

 

รวมกันวางแผน 

รวมกันปรับปรุง 

รวมกันตรวจสอบ 

รวมกันปฏิบัติ 

P 

C 

D A 

              
การควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพ 
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 จากแผนภาพขางตน  การควบคุมคุณภาพ  และการตรวจสอบก็คือ  กระบวนการ

บริหารเพื่อพฒันาคุณภาพตามหลกัการบริหารนัน่เอง  โดยการควบคุมคุณภาพ  คือ  การที่

สถานศกึษาตองรวมกนัวางแผน  และดาํเนินการตามแผน  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ

ตามที่เปาหมายและมาตรฐานการศึกษา  สวนการตรวจสอบคุณภาพ  คือ  การที่สถานศึกษาตอง

รวมกันตรวจสอบ  เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามเปาหมายและมาตรฐานการศึกษา  

เมื่อสถานศึกษามีการตรวจสอบตนเองแลว  หนวยงานในเขตพื้นที่และตนสังกัดก็เขามาชวย

ติดตาม  และประเมินคุณภาพเพื่อใหความชวยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงสถานศกึษา  ซึง่จะทํา

ใหสถานศึกษามีความอุนใจ  และเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพอยูเสมอ 

 หลักการประกันคุณภาพการศึกษา 

 การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยใหมีมาตรฐานเปนเลิศนั้น  

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดหลักการสําคัญไว  3 ขอ  คือ  (สํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาติ , 2541. หนา 3) 

1. รัฐกระจายอาํนาจในการกําหนดนโยบายการบริหาร  งานวิชาการ งบประมาณ   

บุคลากรและทรัพยากรใหจงัหวัด  และสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท 

2. รัฐสนับสนุนใหผูปกครอง  ผูนําชุมชน  องคกรปกครองทองถิ่นไดมีสวนรวม  

รับผิดชอบในการจัดการศึกษา 

3. โรงเรียนตองแสดงภาระหนาที่รับผิดชอบตอนักเรียนและผูปกครองมาตรฐาน 

ที่กําหนด  และผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา 

 ในขณะที่กรมวิชาการ  (2544. หนา 13-16)  กลาวถงึหลกัการสําคัญของการ  ประกนั

คุณภาพวาการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมถึงมวลกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการและ

ทางการบรหิารการจัดการทีม่ีการวางแผนลวงหนา  และมีการประสานสัมพันธอยางเปนระบบ  เพือ่

สรางความมัน่ใจที่สมเหตุสมผลวาผูเรียนจะมีความรู  ความสามารถ และคุณลักษณะที่พงึประสงค

ตามมาตรฐานทีก่ําหนดไว  การออกแบบและการดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาจะ

ยึดหลักการตอไปนี้ 

1. คุณภาพการศึกษาในบริบทของการประกันคุณภาพจะเนนการสรางความพึงพอใจ 

ใหกับผูบริโภคทั้งภายในและภายนอก 

     คุณภาพภายใน  หมายถึง  ความพึงพอใจใหกับผูรับชวงตอในทุกขัน้ตอนของ

กระบวนการ  หรือทุกระดับชั้น  
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 คุณภาพภายนอก  หมายถงึ  ความพงึพอใจในเชิงเศรษฐกิจและสงัคมระดับ

มหัพภาค  ซึง่หมายถงึ  ความรูความสามารถและคุณลักษณะของผูเรียนที่จาํเปนตอความอยูรอด  

และการสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศชาตใินการแขงขัน 

ทางธุรกิจ  การคาและทางเทคโนโลยีระดบัภูมิภาคและระดับโลก 

2. การประกนัคุณภาพการศึกษาเปนการบรหิารการจัดการศึกษาทัง้ระบบของ 
สถานศกึษาและเปนยทุธศาสตรเชิงรุกที่เนนการวางแผนและการเตรียมการปองกันลวงหนากอน 

ที่ปญหาจะเกดิขึ้น  ไมใชการแกสถานการณเฉพาะหนาเพื่อตอบสนองตอปญหาทีเ่กดิขึ้นแลว 

3. การประกนัคุณภาพการศึกษาเปนการสรางความมัน่ใจที่ตั้งอยูบนรากฐาน 

 ของหลักวิชา  หลักฐานขอเทจ็จริงที่สามารถตรวจสอบได  กระบวนการวิเคราะหและประมวลผลที่

เปนวทิยาศาสตร  หลักตรรกะและเหตุผล 

4. การตรวจสอบ  การวัดและการประเมินผลในบริบทของการประกันคุณภาพ 

การศึกษา  มจีุดประสงคสําคัญเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลยอนกลับสําหรบัใชในการวางแผนเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนือ่ง  มิใชการจับผิด  หรือการตัดสินใหรางวลัหรือลงโทษ 

5. คุณภาพของการออกแบบ  (มาตรฐานการศึกษา  หลักสตูรและแผนการสอน)   

และกระบวนการทํางาน  (การเรียนการสอน  การบรหิารหลักสูตร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา)  

เปนองคประกอบสําคัญที่นาํไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

6. การประกนัคุณภาพการศึกษาเนนความสาํคัญของการสรางความรู  ทักษะ   

ความมัน่ใจแกบุคลากรทีเ่กีย่วของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสรางโอกาสใหเกิดการ 

มีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. การประกนัคุณภาพการศึกษาใหความสาํคัญตอการประสานสมัพนัธ ภายใน 

ระหวางหนวยงานการศึกษาทุกระดับ  และความรวมมือของหนวยงานและองคกรตาง ๆ ในเขต

พื้นที่การศึกษาจังหวัด 

8. ภาวะความเปนผูนาํและความเอาจรงิเอาจังของผูบริหารการศึกษาและ 

การกระจายอาํนาจความรับผิดชอบที่เหมาะสมเปนปจจยัสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

             สวนวันทยา  วงศศิลปภิรมย  และคณะ (2545. หนา 9-10)  ไดกลาวถึงหลกัการและ

เงื่อนไขสําคัญในการประกนัคุณภาพการศกึษาที่ดี  คือ 

1. การมีสวนรวม  (Participation)  โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียกับผล 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเขามามสีวนรวมคิด  รวมวางแผน  รวมดําเนินการ  รวมประเมนิ 

และรวมรับผิดชอบกับการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
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2. การเสริมพลัง  (Empowerment)  โดยการสรางความรู  ทักษะและความ มัน่ใจ 

ใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย  เพือ่สรางโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธผิล 

3. การกระจายอาํนาจ  (Decentralization)  สถานศกึษาจะพัฒนาคุณภาพใหม ี

ประสิทธิภาพและ ประสิทธผิลไดอยางเตม็ที่ตอเมื่อสถานศึกษาเองตองมีอิสระเพยีงพอที่จะคิดและ

ตัดสินใจทั้งดานการบรหิาร  วิชาการ  และการใชจายงบประมาณ 

4. การสรางจิตสาํนึกความรับผิดชอบในพนัธะภาระ  (Accountability)  การศึกษา 

มิใชเร่ืองของคนใดคนหนึ่งหรือฝายหนึ่งฝายใด  แตเปนเรือ่งของทกุคนที่มีสวนไดสวนเสียกับผลการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษานัน้  จงึตองสรางใหทกุคนมีสํานึกในหนาที่ของตนทีม่ีตอการศึกษา  

นอกจากนีก้ระบวนการทํางานและผลงานของสถานศึกษาแหงนัน้ตองสามารถตรวจสอบไดทุกเมือ่

โดยสังคมและประชาชน 

5. การปรับปรุงคณุภาพอยางตอเนื่อง  (Continuous  Quality  Improvement)   

การตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกในบริบทการประกนัคุณภาพ มีจดุประสงคสําคญัเพื่อใหได

ขอมูลยอนกลบัสําหรับใชในการวางแผน  เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง  มใิชการจับผิด

หรือการตัดสินใหรางวัลใหโทษ 

 
2. การดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา 
 การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเปนกระบวนการที่จะสรางความมัน่ใจ

ใหทัง้ผูบริหาร  ครูและบุคลากรของสถานศกึษา  ตลอดจนผูปกครอง  ชุมชนและสงัคมเชื่อมั่นไดวา

สถานศกึษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผูเรียนที่จบการศึกษามีคณุภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาและเปนทีย่อมรับของสังคม  กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศกึษาควรจะมีแผนหรอืแนวทางการดําเนนิงานที่สอดคลองตามโครงสรางของระบบการ

ประกันคุณภาพของกรมสามัญศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ  ซึง่ม ี 3  องคประกอบ  คือ  การ

ควบคุมคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบ  ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  การประเมนิ

และรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 นอกจากนี ้ ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของ

สถานศกึษาไว  6  ดาน  คือ  (กรมสามัญศกึษา, 2542. หนา 23) 

1. ดานการศึกษาและเตรียมการ 
2. ดานการวางแผนการประกันคุณภาพการศกึษา 

3. ดานการนาํแผนการประกันคณุภาพการศึกษาไปใช 
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4. ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

5. ดานการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา 

6. ดานการเตรียมรับการประเมินจากองคกรภายนอก 

 

กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธกิารไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานประกนัคุณภาพ

การศึกษา  6  ดาน  ดังนี้  (กรมสามัญศึกษา,2542. หนา 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

19 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ   2   แนวทางการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา  6  ดาน  ของกรมสามัญศึกษา 

 

ระบบการประกันคุณภาพ     

การศึกษา  (กระทรวง) 

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา           

ของสถานศึกษา 

การควบคุมคุณภาพ       
การศึกษา 

- การกําหนดมาตรฐาน 

- การดําเนินงานพัฒนา

ไปสูมาตรฐาน 

1.  การศึกษาและการเตรียมการ 

         1.1  ตั้งคณะทํางาน    1.2  ใหการศึกษา 

         1.3  ตั้งคณะกรรมการ 

2. การวางแผนการประกันคุณภาพ 

2.1  จัดทํามาตรฐานการศึกษา  2.2  จัดทําขอมูลพื้นฐาน 

2.3  จัดทําแผนปฏิบัติการ 2.4  จัดทํามาตรฐานการ    

       ปฏิบัติงาน 

การตรวจสอบ  ทบทวน  
และปรับปรุงคุณภาพ  

การศึกษา 
-  โดยสถานศึกษา 

-  โดยเขตพื้นที่การศึกษา 

-  การติดตามตรวจสอบ  

   และการประเมินผลใน    

   ภาพรวมของกระทรวง 

 

3.  การนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช 

      3.1  ทบทวนแผนฯ 3.2  ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

      3.3  พัฒนาบุคลากร 3.4  นิเทศ  กํากับ  ติดตาม 

4.  การตรวจสอบ  และทบทวนคุณภาพการศึกษา 

     4.1  เตรียมการ  4.2  ตรวจสอบ/ทบทวน/ประเมิน 

     4.3  สรุป  4.4  รายงาน 

การประเมินและรับรอง   
คุณภาพการศึกษา 

-  โดยองคกรประเมินภายนอก 

5.  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

5.1 การพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพ 

5.2 การพัฒนามาตรฐาน 

6.  การเตรียมรับการประเมินจากองคกรภายนอก 

     6.1  ประสานงานกับองคกร 6.2  สรางความเขาใจ 

     6.3  เตรียมการดานบุคลากร 6.4  เตรียมการดานเอกสาร 
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ดังนัน้  การวิจยัครั้งนี ้ จงึยึดความมุงหมายและหลักการ  ตลอดจนสาระสําคัญใน  6  

ดาน  เปนแนวคิดหลักที่สําคัญของการวิจยั  ดงันี ้

1. ดานการศึกษาและเตรียมการ 
การศึกษาและการเตรียมการเปนขั้นตอนแรกที่สําคัญมากสําหรับการพัฒนาระบบ 

การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  เพราะเปนการสรางความรับรู  ความตระหนัก  และ

การยอมรับ  ตลอดจนความพรอมในดานตาง ๆ  ที่จะทาํใหครูและบุคลากรทกุคนรวมมือรวมใจกนั

พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  ดวยยทุธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งมีการศึกษา

และการเตรียมการตามกระบวนการ  ดังนี ้

1.1  การตั้งคณะกรรมการทํางานศึกษาและพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพ 

การศึกษาสถานศึกษา  โดยผูบริหารสถานศึกษาจะตองคัดสรรครูที่มีความรู  ความสามารถ  

เสียสละทุมเททั้งแรงกายแรงใจ  สติปญญาและเวลาที่สามารถรวมมือกันทํางานไดอยางมีคุณภาพ  

โดยตั้งเปนคณะทํางานทีจ่ะบุกเบิกในเรือ่งการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา  โดย

ผูบริหารหรือผูชวยผูบริหารเปนหวัหนาคณะทํางาน  (คณะทํางานนี้ควรเปนทีมงานเล็กประมาณ  

8-12  คน)  และใหมีบทบาทหนาที่สําคญั  ดังนี ้

 1.1.1  ศึกษาแนวคิด  รูปแบบ  วธิีการเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศึกษา   

ซึ่งคณะทาํงานอาจจะศึกษา  วิเคราะห  สังเคราะหจากเอกสาร  สื่อตาง ๆ การศึกษาไปดูงาน  เพื่อ

เพิ่มพนูความรูและศักยภาพของตนเอง  ตลอดจนนาํแนวทางของหนวยงานอืน่มาศกึษา  วิเคราะห

เพื่อการกําหนดและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศกึษา 

 1.1.2  พฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา  คณะทํางาน

ชุดนี้จะตองกาํหนดรูปแบบ  หรือระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งระบบ

ดังกลาวจะตองสอดคลองกบัระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นทีก่ารศกึษา  กรมและ

กระทรวง  และจะตองสามารถทําใหระบบการประกนัคุณภาพการศึกษานัน้  สามารถนําไปปฏิบตัิ

ในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.2.3  สรางสือ่/เอกสาร/คูมือและเครื่องมือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษา  โดยคณะกรรมการชุดนีจ้ะประสานงานรวมมือกับครู  หรือบุคลากรของหมวดงาน

ตาง ๆ ในการสรางสื่อ  เอกสาร คูมือ  และเครื่องมือตาง ๆ ที่จะทําใหการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษาเปนไปอยางมีระบบและมีคุณภาพ 
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 1.1.4  การใหการศึกษาแกครูและบุคลากร  ใหความรู  ความเขาใจและการ

ยอมรับ  ตระหนกัในคุณคาและความสาํคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของครูและบุคลากร

ที่เกี่ยวของ  นบัเปนสิ่งสาํคญัอยางยิ่งในการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของ

สถานศกึษาและเปนปจจยัสําคัญตอความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัด

การศึกษาของสถานศกึษา  และโนมนาวจงูใจครูและบุคลากรใหยอมรับและผูกพนัทีจ่ะรวมมือ  

รวมใจในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหประสบความสําเร็จ 

 1.1.5  การตั้งคณะกรรมการ  คณะอนกุรรมการดําเนินงานประกนัคุณภาพ

การศึกษา  นอกจากสถานศึกษาจะมีคณะกรรมการ  ซึ่งเหน็ชอบกับระบบการประกันคุณภาพของ

สถานศกึษา  และถือเปนนโยบายที่สําคัญที่สุดในการดําเนินการใหประสบผลสําเร็จแลว  

สถานศกึษาควรตั้งคณะกรรมการและอนกุรรมการตาง ๆ ในการดําเนนิการตามระบบการประกนั

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา  ซึ่งเปนการกาํหนดบทบาทหนาทีท่ี่ชัดเจนของทมีงานตาง ๆ  

ในการดําเนนิการตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  แลวยงัเปนการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรู  ความสามารถ  ความรัก  ความ

ศรัทธาและความผูกพัน  ตลอดจนการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานโดยที่ทกุทีมงานไดดําเนินการ

รวมคิด  รวมวางแผน  รวมดาํเนนิการ  รวมประเมินผลทั้งภายในทีมงานของตนอยูเสมอ  และ

ผลลัพธสําคัญของการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาที่จะได  ก็คือ  คุณภาพ

ของผูเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  รวมทั้งการทํางานอยางมีความสุขของ

ครู  และบุคลากรทุกคน 

2. ดานการวางแผนการประกันคุณภาพการศกึษา 

ความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ึนอยูกับความสามารถของผูบริหารที่จะออกแบบ

กระบวนการทาํงานภายในสถานศกึษาอยางมีคุณภาพสอดคลองกับปรัชญา  ความเชื่อ  เปาหมาย  

วิสัยทัศน  และภารกิจของสถานศกึษาในการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ก็เชนกัน  กระบวนการบริหารอันดับแรกทีส่ถานศกึษาควรดําเนนิการ  คือ  การวางแผนการประกัน

คุณภาพการศกึษา  เพราะการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการที่จะสรางความมัน่ใจและ

หลักประกนัตอผูเรียน  ผูปกครอง  ชุมชนและสังคม  ตลอดจนผูบริหาร  ครูและบุคลากรใน

สถานศกึษาทกุคนวา  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพทัง้ผูเรียนและการ

จัดการศึกษาซึ่งสถานศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานที่กาํหนด  การสรางความมั่นใจและความพึง

พอใจในคุณภาพการศึกษาใหผูที่เกี่ยวของทุกคนนัน้  สิ่งที่จะเปนหลกัประกันความมั่นใจดังกลาว  

คือ  การวางแผนการประกันคุณภาพการศกึษาซึง่มีองคประกอบในการดําเนินการ  ดังนี ้
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 2.1  การจัดทาํมาตรฐานของสถานศึกษา  มีแนวทางในการจัดทาํดังนี ้

 2.1.1 ตั้งคณะทํางานศึกษามาตรฐานการศึกษาของหนวยงานตนสังกดั

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  มาตรฐานของหลักการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เปนตน  วิเคราะหศักยภาพ  

ความตองการ  ความจาํเปนของสถานศึกษา  ผูปกครองและชุมชน  หรือผูที่มีสวนไดสวนเสียกับ

การศึกษา  (Stakeholders)   และนํามายกรองกําหนดมาตรฐานของการศึกษา  ซึ่งคณะทํางาน

อาจปรับ-เพิ่มกลุมมาตรฐาน  ปรับ-เพิ่มรายการมาตรฐาน  ปรับ-เพิ่มตัวชี้วัดแตละมาตรฐาน 

2.1.2 จัดประชุมเพื่อใหทุกคนทีเ่กี่ยวของเขามามสีวนรวมในการพิจารณา 

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทัง้ครู  และบุคลากรในสถานศึกษา  ผูปกครองและ

ชุมชน  ตลอดจนคณะกรรมการของสถานศึกษา 

 2.1.3 ปรับปรุงและจัดทาํมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หลงัจากผาน

ความเห็นชอบของทุกคน 

2.1.3 เผยแพรและสรางความเขาใจ ความตระหนัก  ความผูกพันที่ทกุคนจะตอง 

รวมมือ  รวมใจในการดําเนนิการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ไดผลลัพธทีม่ี

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทีทุ่กคนรวมกันกําหนด 

 2.2  การจัดทาํขอมูลพืน้ฐานการศึกษาและการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ

ประกันคุณภาพ นับวามีความสําคัญและจาํเปนอยางยิ่งในการดําเนนิงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาของสถานศกึษา  เพราะขอมูลสารสนเทศของสถานศกึษาจะถูกนาํมาใชในการตัดสินใจ

ดําเนนิการตาง ๆ ตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  ตั้งแตระบบการควบคุมคุณภาพ

การศึกษาที่สถานศกึษาจะตองกําหนดมาตรฐานการศกึษา  ซึง่จําเปนที่จะตองใชขอมูลสารสนเทศ

มาแสดงคุณภาพ  หรือความสามารถในปจจุบันของสถานศึกษาวาอยูในระดับใด สูงหรือตํ่ากวา

เกณฑมาตรฐานเพียงใด  ซึง่ขอมูลสารสนเทศนี้เรียกวา  “ขอมูลพื้นฐาน  (Baseline  Data)” สวน

ในระบบการตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  ก็เปนตองใชขอมูลสารสนเทศที่

แสดงผลสําเร็จหรือความกาวหนา  ในการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาในรอบหนึง่ปวา  

สถานศกึษามคีุณภาพหรือความสามารถในการจัดการประกันคุณภาพการศึกษาเพยีงใด  มี

จุดออนจุดแข็งในเรื่องใดจะไดปรับปรุงแกไข  พัฒนาคณุภาพการศึกษาใหไดผลสําเร็จตาม

มาตรฐานการศึกษาและธรรมนูญสถานศกึษาสาํหรับระบบการประเมนิและรับรองคุณภาพ

การศึกษาของสถานศกึษาเชนเดียวกัน   ทีต่องใชขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศกึษา 

ที่แสดงวา  สถานศึกษามีคณุภาพและมาตรฐานเพยีงใด  สามารถดําเนินการพฒันาคุณภาพได

ตามมาตรฐานการศึกษาและธรรมนูญสถานศกึษาหรอืไม  มีกระบวนการบรหิารและจัดการศึกษา
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ที่นาํไปสูคุณภาพของผูเรียนเพียงใด  และสมควรหรือเหมาะสมที่จะไดรับรองคุณภาพการศึกษา

หรือไม 

2.3   กระบวนการพัฒนาสารสนเทศ  เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา   เปนการ 

จัดตั้งหรือออกแบบระบบการจัดเก็บขอมลูสารสนเทศของสถานศึกษา  ใหสามารถตอบสนองความ

ตองการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

กระบวนการพฒันาสารสนเทศของสถานศึกษา  มีแนวทางในการดําเนินการ  ดังนี ้

2.3.1  การวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  1)   ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2) พัฒนาคณะกรรมการและบุคลากรที่เกีย่วของ 
3)   กาํหนดวตัถุประสงค 

4)  เตรียมความพรอมดานบคุลากร  งบประมาณและวัสดุอุปกรณ 

 5)  กาํหนดวางแผน  หรือกจิกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 

2.3.2 การออกแบบระบบสารสนเทศ 

1) ความเปนไปตามความตองการ  ตามวัตถปุระสงค  หรือการประกนั 

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 

2) ควรคํานึงถึงความพรอมในการดําเนนิการจัดเก็บ  การใช  การให 

บริการ  เนนความสะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ขอมูลถูกตองสมบูรณ  ชัดเจน  เปนปจจุบัน

และตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 

2.3.3  การปฏิบัติระบบสารสนเทศ 

1) สรางความเขาใจใหบุคลากรตระหนักถึงคณุคา  ความสาํคัญของ 

การใชสารสนเทศ 

2) พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 
 2.3.4  การกํากับ  ติดตามและประเมินผล 

1)  วิเคราะหความกาวหนา  ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

2)  วิเคราะหและประเมินการดําเนินงาน 

3)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

4)  พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.4  การจัดทาํธรรมนูญสถานศึกษา 

 ธรรมนูญสถานศึกษา  (School  Charter)  ถือวาเปนแผนแมบทในการ 

ดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกิดจากการวางแผน  และพันธะสัญญาที่มีรวมกัน

ระหวางคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรในสถานศึกษา  

ตลอดจนผูปกครอง  ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา   

ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายในระยะเวลาที่กําหนด 

2.4.1 วัตถุประสงคของการจัดทําธรรมนูญสถานศึกษา 

1) เพื่อใชเปนแผนแมบทในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเกิดคุณ 

ภาพตามมาตรฐานที่กําหนด   

2) เพื่อใหเกิดความตระหนัก  การมีสวนรวม  รวมคิด  รวมทํา  ระหวาง 

สถานศกึษา  ผูปกครอง  ชมุชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2.4.2 ความสาํคัญของการจัดทําธรรมนูญสถานศึกษา 

1)  สถานศึกษามีแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เปนระบบ  

2)  เกิดความรูสึกรับผิดชอบ  ความผูกพนัในการรวมมือกนัจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

2.5  การจัดทาํแผนปฏิบัติการประจําป 

การจัดทาํแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  เปนกระบวนการทีไ่ดมาซึ่ง 

แผนการดําเนนิงานรายปของสถานศึกษา  โดยทัว่ไปแลวการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  จะเปน

การนาํแผนกลยุทธ  และกจิกรรมที่กาํหนดไวในธรรมนูญสถานศึกษาของแตละป  มาดําเนินการ

วางแผนเปนแผนปฏิบัติการประจําป  ซึ่งในแตละปสถานศึกษาอาจจะมีความตองการ  ความ

จําเปนนอกเหนือไปจากที่ไดกําหนดไวในธรรมนูญสถานศึกษา  เชน  ปรับเปลี่ยนมาตรฐานของ

สถานศกึษา  การเปลี่ยนกฎหมายหรือนโยบายดานการศึกษาของรัฐ  ตลอดจนนโยบายของ

หนวยงานตนสังกัด  หรือความตองการจําเปนของผูปกครอง  ชมุชนและสังคม  ทาํใหสถานศกึษา

ตองวางแผนการดําเนนิงานรายป  อยางรอบคอบเพื่อใหไดแผนปฏิบัติการประจําปที่มีคุณภาพ 

 การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  เปนการนําภาระงานของ

สถานศึกษาทั้งหมดทุกฝาย  หมวด  งานและรายบุคคลจัดทําเปนมาตรฐาน  ทั้งมาตรฐานของ

ผลผลิต  กระบวนการและปจจัย  โดยจัดทําเปนเอกสารมาตรฐาน  3  ระดับ  คือ 
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1) มาตรฐานของสถานศกึษา  เปนมาตรฐานที่แสดงถงึนโยบายการบริหารหรือ 

ทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศกึษา  เชน  ธรรมนูญโรงเรียน  มาตรฐาน  คุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา  ทัง้ดานผลผลิต  (Output)  กระบวนการ  (Process)  ปจจัย  (Input)  เปนตัว
ควบคุมมาตรฐาน 

2) มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝาย/หมวด/งาน  เปนมาตรฐานที่แสดงการ 
ปฏิบัติงานของฝาย/หมวด/งาน  เร่ิมต้ังแตปจจัย  (Input) กระบวนการ  (Process) และผลผลิต  

(Output)  โดยระบุรายละเอียดถึงขั้นตอนการปฏิบัติ  ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อยางไร  ซึง่มี
มาตรฐานปจจัย  กระบวนการและผลผลิตเปนตัวควบคมุ 

3) มาตรฐานรายละเอียดการปฏิบัติงานของแตละบุคคล  เปนมาตรฐานที่แสดง 
รายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาแตละบุคคลที่ปฏิบัติงานนั้น  ตั้งแตปจจยั  
(Input) กระบวนการ  (Process) และผลผลิต  (Output)  ซึ่งแสดงขัน้ตอนการทํางานอยางชัดเจน  

โดยระบุรายละเอียดของงานใหสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของฝาย/หมวด/งาน  โดยใช
มาตรฐานปจจัย  กระบวนการและผลผลิตเปนตัวควบคมุ 

3.  การนาํแผนการประกันคณุภาพการศึกษาไปใช 
 สถานศกึษาโดยเฉพาะผูบริหารตองมยีุทธศาสตรในการนําแผนการประกันคุณภาพ 
การศึกษาไปใช  เพื่อใหการดําเนนิการตาง ๆ ในสถานศกึษาเปนไปตามแผนทีว่างไวอยางมี

ประสิทธิภาพ  และแนวทางที่สถานศึกษาดําเนนิการ  มดีังตอไปนี้ 
3.1  ทบทวนแผนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อเปนการสรางความ 

เขาใจ  ความตระหนัก  ความรับผิดชอบและความผกูพนัในภารกิจของสถานศึกษาที่ทกุคนมีสวน
รวมกําหนดตัดสินใจและพรอมที่จะดาํเนนิการตามแผนอยางมีคุณภาพตามศักยภาพของผูเรียน
และสถานศกึษา 

3.2  พัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ความเขาใจและเจตคติที่ดีตอการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศกึษา  มีความสามารถในการทํางานรวมกนัในระบบปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน  ทุกคนไดรับการพัฒนาและปรับปรุงวิธกีารทํางานของตนเองและทีมงานอยาง
ตอเนื่องอยูเสมอ  เพื่อใหมีความมัน่ใจในความกาวหนาและความสาํเรจ็ของสถานศกึษาที่สามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 

3.3   จัดสิ่งอํานวยความสะดวก  เพื่อเปนการสนับสนนุนโยบายของสถานศกึษาที่จะ 
ใหบุคลากรทกุคนทาํงานอยางมีความสุข ทัง้ปจเจกบุคคลและทีมงาน หรือหมวด/งาน  สถานศกึษา
ควรสํารวจความตองการ  ความจาํเปนและระดมสรรพกาํลังในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก   
เพื่อสงเสริมสนับสนนุการปฏิบัติงานในระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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3.4  การดําเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษา  เพื่อใหการปฏิบัติงานตามแผนเปนไป 

อยางมีประสิทธิภาพ  และบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  ซึง่มุงกระบวนการควบคุมคุณภาพ

การศึกษาของสถานศกึษา  โดยครูและบุคลากรของสถานศึกษา  เพื่อคุณภาพของผูเรียนและ

สถานศกึษา 

3.5  การนิเทศ  กาํกับ  ติดตามและประเมินผล  เพื่อสรางความตระหนักในความ 

รับผิดชอบที่ตรวจสอบไดของบุคลากรและทีมงานทุกคน  ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานใหได

คุณภาพและมาตรฐานอยางตอเนื่อง  ทาํใหทุกคนไดเรียนรู  ไดพัฒนาและมีความสุข  ความ 

พึงพอใจในการทํางาน  สามารถดําเนินการตามบทบาทหนาที ่ และภารกิจตามแผนการประกนั

คุณภาพ 

3.6  คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดสําเร็จ 

 4.  ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา 

 การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ถาเปนในสวนของระบบการควบคมุ

คุณภาพการศกึษา  สถานศึกษาจะกําหนดมาตรฐานการศึกษา  และดําเนนิงานพฒันาไปสู

มาตรฐานที่กาํหนดไว  โดยมุงเนนระบบและกลไกการปฏบิัติตามแผน  กํากับ  ติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานอยางจรงิจัง  และการปรับปรุงพัฒนาใหดียิง่ขึ้นอยางตอเนื่อง  สําหรับ 

ในสวนของระบบการตรวจสอบ  ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเปนการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา  เขตพื้นทีก่ารศกึษาและกระทรวง  โดยในสวนของ

สถานศกึษาถอืวาเปนการตรวจสอบและทบทวนการดาํเนนิงานทัง้ระบบดวยตนเอง  เพื่อนําขอมูล

มาปรับปรุง  และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนือ่งสม่ําเสมอ  การตรวจสอบ

และทวนคุณภาพของสถานศึกษานี้ถือวาเปนการประเมนิภายใน  (Internal  Evaluation)  ของ

สถานศกึษา  เพื่อนาํผลการประเมินมาพฒันา  ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศกึษา 

 ในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศกึษานัน้  สถานศึกษาควรตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ  ทบทวนคุณภาพการศึกษา  ซึ่งควรมาจากบุคลากรหลายฝายและใน

ระยะเริ่มตนนีค้วรจัดใหมีการพัฒนาและอบรม  สถานศกึษาควรดําเนนิการวางแผนการตรวจสอบ

และทบทวนอยางเปนระบบ  ตลอดจนการเตรียมการ  ส่ือ  เครื่องมือ  เกณฑคุณภาพทีพ่ึงประสงค

ซึ่งเปนไปตามธรรมนูญสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา

ของหนวยงานตนสังกัดและองคกรประเมนิภายนอก 
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 ขั้นตอนในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาที่จะเปนแนวทางสําหรับ  

สถานศกึษาควรดําเนนิการ  ดังนี ้

4.1 ขั้นเตรียมการ 
1) สถานศกึษาตัง้คณะกรรมการการตามระบบการตรวจสอบและทบทวน 

คุณภาพการศกึษา 

2) คณะทํางานวางแผน  กําหนดแนวทางและแนวปฏิบัตใินการตรวจสอบและ 

ทบทวนคุณภาพการศึกษา 

3) สถานศกึษาตัง้คณะทาํงานตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

4.2 ขั้นตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา 

1) คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  ดาํเนนิการตาม 

ระบบคูมือการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

2) คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  ดาํเนนิการเก็บ 

รวบรวมขอมูลตามเวลาทีก่ําหนด 

4.3 ข้ันสรุปผล 

1) คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  ประชุมเพื่อสรุปผล 

การตรวจสอบและทบทวนและจัดทํารายงาน 

2) คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา นําเสนอผลการ 

ตรวจสอบและทบทวนใหคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ 

4.4 ข้ันรายงาน 

1) สถานศกึษาวางแผนการนําเสนอและจัดทาํรายงานผลการตรวจสอบและ 

ทบทวนของสถานศกึษา 

2) เสนอผลการตรวจสอบและทบทวนใหผูเกีย่วของรับทราบ 

3) สถานศกึษารายงานหนวยงานตนสังกัด 

4) สถานศกึษาประชาสัมพนัธใหผูปกครอง  ชุมชนและสงัคมทราบ 

 การรายงาน  นับวาเปนขัน้ตอนที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหผูเกี่ยวของและสาธารณชนไดทราบ  ความกาวหนาความสําเร็จของสถานศกึษา  ซึ่ง

ผลลัพธจากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาจะออกมาเปนรายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําปของสถานศกึษาซึ่งจากการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปนี้จะตองเปนไปตาม

มาตรฐานการศึกษาและธรรมนูญสถานศกึษา  โดยใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

จากภายนอก  เชน  เขตพื้นที่การศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการและองคกรประเมินภายนอก 
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 นอกจากนีก้ารรายงานยังเปนการสรางความรูสึก  ความเขาใจของครูและบุคลากรที่

เกี่ยวของ  ตลอดจนผูปกครอง  ชุมชนและสังคมที่ไดรวมมือ  หรือมีสวนรวมในการดาํเนนิการ

พัฒนาคุณภาพของสถานศกึษา  และยงัสามารถวิเคราะหจุดเดน  จดุดอยที่ทุกคนรวมกันพัฒนา

ปรับปรุงเพื่อใหคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาสูงขึ้นตอไป 

 ในระบบการตรวจสอบ  ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาจะ

ดําเนนิการตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานของตนเองทั้งระบบ  วาการดําเนนิการประกนั

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาในรอบป  ตามมาตรฐานการศึกษาและธรรมนญูสถานศึกษา 

มีความกาวหนาหรือไดรับความสาํเร็จเพยีงใด  เพื่อจะไดปรับปรุง  แกไขและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยงัมีเขตพื้นที่และ

กระทรวงศึกษาธิการ  ทําหนาที่ตรวจสอบ  ทบทวน  ติดตามและประเมนิผลการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศกึษาดวน  โดยเขตพืน้ทีก่ารศึกษาจะทําการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศึกษาของสถานศกึษา  เพื่อสงเสริม  สนับสนนุและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม

มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว  สวนกระทรวงศกึษาธิการจะทาํการติดตาม  ตรวจสอบและ

ประเมินการพฒันาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของประเทศ  ซึ่งการตรวจสอบและทบทวนของ

หนวยงานเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการดังกลาว  จะมีผลทําใหระบบการตรวจสอบ

และทบทวน  หรือการประเมินภายในของสถานศึกษามีความเขมแขง็ยิ่งขึน้  ทาํใหสถานศกึษามี

การพัฒนาคณุภาพของตนเองอยางตอเนือ่ง  ดวยระบบการประกนัคุณภาพของสถานศึกษา 

 5.  ดานการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา 

 การพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพของสถานศกึษาจะเกิดขึ้นหลงัจากที่สถานศกึษา

ไดประเมินภายใน  หรือทําการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาแลววาผลการประเมนิ

เปนไปตามมาตรฐานทีก่ําหนดไวหรือไม  ในกรณีที่เปนไปตามมาตรฐานที่กาํหนดกจ็ะมีการรักษา

มาตรฐานและพัฒนามาตรฐานสงูขึ้นและในกรณีที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน  ก็จะมกีารปรับปรุง

กระบวนการหรือการปฏิบัติงานใหไดมาตรฐาน 

5.1 การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา จะเกดิขึ้นในกรณีทีส่ถานศกึษา 

สามารถจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่กาํหนด  เชน  การไดรับการรับรองจากองคกรภายนอก  หรือ 

ตองการยกระดับมาตรฐานการศึกษาบางดาน  หรือบางมาตรฐานที่สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

แลวใหสูงขึน้ของสถานศึกษา  ซึ่งสามารถดําเนนิการไดดังนี ้

 5.1.1  คณะกรรมการสถานศึกษาพจิารณา  ตัดสนิใจพฒันาและปรับปรุง

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากขอมูลสารสนเทศ  หรือผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพ 
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 5.1.2 คณะกรรมการสถานศกึษาอาจจะจดัประชุมครูและบุคลากรของ

สถานศกึษาแลวเสนอผลการประเมินและขอมูลสารสนเทศ  ในการดําเนินการประกนัคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและธรรมนูญสถานศกึษา  เพื่อขอความเหน็จากทีป่ระชุม 

ในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานของสถานศกึษา 

 5.1.3  สถานศกึษาดําเนนิการตามแนวทางการจัดทาํมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศกึษา 

 1)  ตั้งคณะกรรมการยกรางมาตรฐานของสถานศึกษา 

 2)  ประชุมพิจารณามาตรฐานของสถานศึกษา 

 3)  ปรับปรุงและจัดทํามาตรฐานของสถานศึกษา 

  4)  เผยแพรและสรางความผูกพันในมาตรฐานของสถานศึกษา 

5.2 การพัฒนาและการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน  มีจุดมุงหมายเพื่อใหบุคลากร 

ทุกคน  ทุกฝาย  ทุกหมวด/งาน  สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีข่องตนเองอยางมีระบบมี

คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด  เพื่อใหการดําเนนิงานของสถานศึกษาเปนไปตามมาตรฐาน

การศึกษาและธรรมนูญสถานศึกษา  การพัฒนาและปรบัปรุงการปฏบิัติงานจะเกีย่วของกับ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  หากการจัดการศึกษาของสถานศึกษายังไมเปนไปตาม

มาตรฐานที่กาํหนด  สถานศกึษาก็ตองพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน  หรือถา

สถานศกึษาสามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐานแลว  สถานศกึษาจะตองพฒันาและปรับปรุง

มาตรฐานการปฏิบัติงานอกีเชนกนั  ดังนั้น  มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรทกุฝาย  ทุก

หมวด/งานและบุคคล  จงึเปนหวัใจสําคัญของการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่จะให

เกิดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  ในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานนัน้

สถานศกึษาสามารถดาํเนนิการได  ดังนี ้

5.2.1  จัดประชุมเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติการตามมาตรฐานและการปฏิบัติงาน 

ของฝาย  หมวด/งานและบุคคล 

 5.2.2  ใหฝาย หมวด/งานและบุคคลประเมินตนเอง ซึ่งอาจดําเนินการดังนี้ 

 1)  ผูรับผิดชอบทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ดานกระบวนการและ

ดานปจจัยที่จะนําไปสูมาตรฐานดานผลผลิตที่กําหนดไว 

 2)  ผูรับผิดชอบวิเคราะห  สาเหตทุี่ไมบรรลุผลตามมาตรฐานดาน 

ผลผลิต  เชน  มาตรฐานการปฏิบัติงานดานกระบวนการ  มีขัน้ตอนการปฏิบัติงานมาก  มีขั้นตอน 
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การปฏิบัติงานไมชัดเจน  ผูปฏิบัติขาดความรูและทักษะบางประการ  การทํางานเปนทีมยังไมดพีอ  

ระบบการนิเทศ  กาํกับ  ติดตามและประเมินผลไมมีประสิทธิภาพ 

 3)  พิจารณาแนวทางเลือกในการพัฒนาปรับปรุงโดยวิธกีารตาง ๆ  

ตามที่เหน็สมควร  เพื่อใหเกดิแนวคิดในการปรับปรุง  เชนในกระบวนการดําเนินงาน  หรือข้ันตอนที่

ผานมา  มีข้ันตอนใดที่ควรแกไข  ปรับปรุง  ยุบรวมหรือตัดออกไป  มีขัน้ตอนใดที่ตองมีความรู  หรือ

ทักษะเพิม่เติมและมีข้ันตอนใดที่ควรเพิ่มรายละเอยีดในการใชปจจัยหรือเครื่องมือ  สื่อ  อุปกรณที่

ผานมา  มีอะไรบางที่ควรลดลง หรือเพิ่มเตมิ  มีอะไรบางที่ควรตัดออก  มีสิ่งใดบางทีส่ามารถนําสิง่

อ่ืน ๆ มาทดแทนได 

 การพัฒนาและปรับปรุงดังกลาวเปนการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จะทาํให

โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคณุภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเกิด

การพัฒนาคณุภาพมาตรฐานอยางตอเนือ่งไมมีที่สิน้สดุ 

 6. ดานการเตรียมการประเมินจากองคกรภายนอก 

  ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542  ไดกําหนดใหมรีะบบการประกัน

คุณภาพการศกึษา  เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาทกุระดับ  ซึ่งประกอบดวยระบบการประกัน

คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  โดยใหหนวยงานตนสงักัดและสถานศกึษา

จัดใหมีระบบการประกนัคุณภาพภายในและถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ตองดําเนนิงานอยางตอเนื่อง  ซึง่สถานศึกษาจะตองจัดทาํรายงานประจําป

เสนอตอหนวยงานตนสงักดั  หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการ

ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรับรองการประกันคณุภาพภายนอก  ซึง่มกีาร

ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทกุแหงอยางนอย  1  คร้ังในทุก  5  ป  และเสนอผลการ

ประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน  ซึ่งสิง่สําคัญที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการ  คือ  

การเตรียมรับการประเมนิจากองคกรภายนอก 

 ในการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากองคกรภายนอก คณะกรรมการ 

การประเมนิภายนอกจะแจงหรือประสานงานเกี่ยวกับระบบหรือข้ันตอน  วิธกีารในการประเมินให

สถานศกึษาทราบ  ซึง่สถานศึกษาควรดําเนินการ  ดังนี ้

6.1  การสรางความเขาใจใหครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ 

การสรางความเขาใจใหครูและบุคลากรทกุคนไดรับรูและเขาใจถงึการที่สถาน 

ศึกษาตองเตรยีมความพรอมเพื่อรับการประเมินจากองคกรภายนอก  เปนการกระตุนจูงใจใหทกุคน 

มีความพรอมและกระตือรือรนที่จะไดรับการประเมิน  และการรับรองคุณภาพการศกึษาของ 
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สถานศกึษา  ซึ่งการสรางความเขาใจนี้จะทําใหทกุคน  ทุกทีมงานในสถานศกึษามคีวามพรอมใน 

ทุกดาน  การสรางความเขาใจนี้ไมใชการสรางการรับรูแตเพียงเฉพาะแกครูและบุคลากรที่ปฏิบัตงิาน

ในสถานศึกษาเทานัน้  แตหมายรวมถึงทุกคนที่อยูทั้งในและนอกสถานศึกษาไมวาจะเปนผูเรียน  

ผูปกครอง  และชุมชน  ซึ่งบคุคลเหลานีม้สีวนรวมอยางสําคัญในความสําเร็จของสถานศกึษา 

6.2  การเตรียมดานบุคลากร 

 การเตรียมการดานบุคลากร  เปนการเตรียมความพรอมดานบุคคลที่เกี่ยวของ 

กับการประเมนิโดยตรง  เชน  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา  

ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศกึษา  สิ่งที่สาํคัญที่สถานศกึษาควร

ดําเนนิการ  คอื  ความชัดเจนในบทบาทหนาที่ของบุคลากรเหลานัน้  ตลอดจนความสามารถใน

การแสดงขอมลู  สารสนเทศ  หรือเอกสารและการนาํเสนอที่มปีระสิทธิภาพ  ซึง่สถานศึกษาควร

จะตองวางแผนและดาํเนินการตามระบบ  หรือข้ันตอนของการประเมนิที่คณะกรรมการประเมนิ

ภายนอกไดแจงหรือประสานงานเปนขอตกลงกนัไว  การวางแผนเพื่อรับการประเมนิจากองคกร

ภายนอกและทดลองดําเนนิการตามแผนที่วางไวกอนทีจ่ะมีการประเมินจริงจากคณะกรรมการ

ประเมินภายนอก  เปนสิง่ที่จะสรางความมัน่ใจใหกบับุคคลที่เกี่ยวของกับการประเมนิ  และยังสราง

ความเชื่อมั่นใหครูและบุคลากรอื่น ๆ ทีพ่รอมจะรับการประเมินจากองคกรภายนอก 

6.3  การเตรียมดานเอกสาร  รายงาน  สื่อ  อุปกรณ 

 การเตรียมการดานเอกสาร  รายงาน  ส่ือ  อุปกรณของสถานศกึษานับเปนการ 

เตรียมการที่สาํคัญที่สุด  เพราะเอกสาร  รายงาน  ส่ือ  อุปกรณตาง ๆ  จะเปนหลักฐานรองรอยที่ให

ขอมูลสารสนเทศหรือผลลัพธสําคัญในการแสดงความกาวหนา  หรือผลสําเร็จของการพัฒนา

คุณภาพของสถานศกึษา  ซึง่ผลงานดงักลาวควรจะชี้หรือแสดงใหเหน็คุณภาพของผูเรียน

กระบวนการทาํงานทั้งการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอนที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดี   

ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาเตม็ศักยภาพ  ผูเรียนมคีวามพึงพอใจ  ผูปกครอง  ชมุชนและสงัคม

ยอมรับ  ซึง่เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและธรรมนญูโรงเรียน  เอกสาร รายงาน  

ส่ือ  อุปกรณทีส่ถานศกึษาควรจัดเตรียมใหพรอม  เพื่อรับการประเมนิจากองคกรภายนอกนั้นจะ

เปนไปตามที่คณะกรรมการประเมินไดประสานไว  ดงัตวัอยางตอไปนี ้

 6.3.1  เอกสาร  รายงานและรายงานผลตาง ๆ  เชน  ธรรมนูญสถานศกึษา   

แผนปฏิบัติการประจําป  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  รายงานผลการเรียน  รายงาน 

ความกาวหนาตาง ๆ  รายงานการประชุม  รายงานการประเมิน  ตลอดจนเอกสารคูมือที่เกีย่วของ

กับการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 
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 6.3.2  รายงานผลการตรวจสอบ  ทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

6.3.3  ระบบขอมูล  สารสนเทศของสถานศึกษาที่แสดงถึงความสามารถหรือคุณ 

ภาพของสถานศึกษา  ตลอดจนผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

6.3.4 เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาน 

ศึกษา 

6.3.5 รายงาน  หลักฐานการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษาของสถานศึกษา  เชน  มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ของฝายหมวดงาน

และบุคคล  เปนตน 

 6.3.6 รายงานการปรับปรุง/พัฒนา  ตลอดจนบันทึกผลการปรับปรุง/พฒันาตาม 

ระบบการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา 

 อยางไรก็ตามกอนจะมีการประเมินจากองคกรภายนอกตามกาํหนดนั้น  

สถานศกึษาควรมีความมั่นใจในความพรอมทุกดาน  และเชื่อมั่นวาสถานศึกษาจะสามารถ

ดําเนนิการพฒันาคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไดสําเร็จ  ไดรับรองคุณภาพ

จากองคกรภายนอก  และมคีวามมุงมัน่ทีจ่ะยกระดับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาใหสงูขึ้น

ตลอดไป 

 ดังนัน้  การวิจยัครั้งนี ้ จงึยึดกรอบแนวทางของเอกสารชดุการประกันคณุภาพ

การศึกษาของกรมสามัญศึกษา  ทัง้  4  เลม  เปนสาํคัญ  โดยเฉพาะ  เลม 2  แนวทางการประกัน

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาทีก่รอบวิจัยครั้งนี้ใชเปนกรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจยั  

ตามระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษา  โดยมุงวิจยัปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจงัหวัด

พิษณุโลก  หลงัไดรับการประเมินภายนอก 

 
3.  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินภายนอก 

 ความหมายของการประเมินภายนอก   

 จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินภายนอก  พบวามีการศกึษาได

ใหความหมายไวหลายทาน  ผูวิจัยของเสนอความหมายของการประเมินภายนอก  ดังนี้  

การประเมินภายนอก  หมายถึง   การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม   

การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยคณะผูประเมินภายนอกที่

ไดรับการรับรองจากสาํนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา  หรือ  สมศ.   
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(องคการมหาชน)  เพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหมี

คุณภาพดียิ่งขึน้  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา, 2545. หนา 3 ) 

 การประเมนิภายนอก  หมายถึง  กระบวนการตรวจสอบคุณภาพการดาํเนนิงานของ

หนวยงาน  ซึ่งกระทําโดยกลุมบุคคลที่เปนนักประเมนิโดยอาชีพ  เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับคุณคา

ของหนวยงาน  ซึง่เปนประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนาการทํางานและนําไปสูการรับรองคุณภาพ

การดําเนินงานของหนวยงานตามมาตรฐานที่กําหนด  (สุวิมล  วองวาณิช , 2545) 

 การประเมนิภายนอก  หมายถึง  กระบวนการตรวจสอบคุณภาพการดาํเนนิงานของ

หนวยงาน  ซึ่งกระทําโดยบุคลากรภายนอกที่ไมมีสวนเกีย่วของกับหนวยงานหรือส่ิงที่ถูกประเมิน  

แตมีความชํานาญในวิชาชพีของการประเมิน  คือ  ผูที่ไดรับการรับรองจากสาํนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับคุณคาของหนวยงาน  ซึง่เปน

ประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุงการทาํงานและนําไปสูการรับรองคุณภาพการดาํเนนิงานของ

หนวยงานตามมาตรฐานทีก่ําหนด  (วราภรณ  บุญเจียม , 2546. หนา 14-15) 

 สรุปไดวา  การประเมินภายนอก  หมายถงึ  การติดตามตรวจสอบการศึกษาและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศกึษาหรือที่สํานักงานดังกลาวรับรอง  โดยใชเกณฑมาตรฐานของ  สมศ.  เหมือนกนั

ทั้งหมด 

 หลักการของการประเมินภายนอก   

 การประเมนิภายนอกสถานศึกษา  เปนเครื่องมือสําคัญในการยกระดบัคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาสูความเปนเลิศอยางตอเนื่อง  อันจะนาํไปสูความมมีาตรฐานทาง

วิชาการและเปนทีย่อมรับในระดับสากลตอไป  ซึ่งรูปแบบและวิธีการจะเปนไปตามที่กําหนดใน

ระเบียบของสาํนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมนิคุณภาพการศกึษา  (องคการมหาชน) 

 การประเมนิภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  มหีลักการสําคัญ 5 

ประการ  คือ   

1. เปนการประเมินเพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไมใชมุงเนนเรื่องการ 
ตัดสิน  การจับผิด  หรือการใหคุณ-ใหโทษ 

 

2. ยึดหลักความเที่ยงตรง  เปนธรรม  โปรงใส  มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปน 

จริง  และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  (Accountability) 
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3. มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจดุมุงหมายและหลักการ 
ศึกษาของชาติ  โดยใหมีเอกภาพเชงินโยบายแตยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติที่

สถานศกึษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพ

ของสถานศึกษาและผูเรียน 

4. มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการ 
กํากับและควบคุม 

5. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษา 

จากทุกฝายที่เกี่ยวของ 

 วัตถุประสงคของการประเมินภายนอก 

1. เพื่อตรวจสอบ  ยืนยนัสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมิน 

คุณภาพการศึกษาตามาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 

3. เพื่อใหไดขอมูลซ่ึงจะชวยสะทอนใหเห็นจุดเดน-จุดดอยของสถานศึกษา  เงื่อนไข 

ของความสําเร็จ  และสาเหตุของปญหา 

4. เพื่อชวยแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาและ 

หนวยงานตนสังกัด 

5. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายใน 

อยางตอเนื่อง 

6. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตอ 

หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

ความสาํคัญของการประเมนิภายนอก 

 การประเมนิภายนอก  มีความสําคัญและมีความหมายตอสถานศึกษา  หนวยงานที ่

เกี่ยวของ  และสาธารณชน  ดังตอไปนี ้

 ประการทีห่นึง่  เปนการสงเสริมใหสถานศกึษาพัฒนาเขาสูเกณฑมาตรฐานและ 

พัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพอยางตอเนื่อง 

 ประการที่สอง  เพิ่มความมัน่ใจและคุมครองประโยชนใหผูรับบริการทางการศึกษาวา 

สถานศกึษาไดจัดการศึกษามุงสูคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่เนนใหผูเรียนเปนคนดี   

มีความสามารถ  และมีความสุขเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 

 ประการที่สาม  สถานศกึษาและหนวยงานที่กํากับดูแล  เชน  คณะกรรมการ

สถานศกึษา หนวยงานตนสงักัด  สาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา  รวมทัง้หนวยงานที่เกีย่วของและ
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ชุมชนทองถิ่นมีขอมูลที่จะชวยตัดสินใจในการวางแผนและดําเนนิการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาใหเปนไปในทิศทางที่ตองการและบรรลุเปาหมายตามที่กาํหนด 

 ประการที่ส่ี  หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับนโยบายมีขอมูลสําคัญในภาพรวมเกี่ยวกบั

คุณภาพและมาตรฐานของสถานศกึษาทกุระดับทุกสงักัด  เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนด

แนวนโยบายทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 4.  แนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรที่นํามาศกึษา 
 4.1 ทัศนคติตอการประเมินภายนอก 

       ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวกับทัศนคติโดยจะเสนอ  ดังนี ้

 ความหมายของทัศนคติ 

 ทัศนคติเปนเรื่องนามธรรมเปนสิ่งที่แฝงอยูในตัวบุคคลไมสามารถมองเห็นได  

ซึ่งมี ผูใหความหมายของทศันคติไวดังนี ้

         แสงเดือน   ทวีสิน (2545. หนา 67) ไดใหความหมายของทัศนคติวา เปน

ความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึง่  ความรูสึกดงักลาวอาจจะเกีย่วของกับบุคคล  ส่ิงของ  

สภาพการณ  เหตุการณ เปนตน  เมื่อเกิดความรูสึกขึ้นจะมีการเตรียมความพรอมเพือ่มีปฏิกิริยา

ตอบโตในทิศทางใดทางหนึง่ตามความรูสึกของตนเอง 

         สําเริง   บุญเรอืงรัตน (2524. หนา 8) ใหความหมายของทัศคติวาเปนความรูสึก

ของบุคคลที่มตีอส่ิงตาง ๆ  ความรูสึกนี้มตีั้งแตความรูสกึที่เห็นดวย ชืน่ชอบ หรืออาจมีความรูสึกที่

ไมดี  ไมเหน็ดวย ไมนิยมชมชอบตอส่ิงนัน้  ในขณะเดียวกันกม็ีผูมีทัศนคติในระดับกลาง ๆ ไมยนิดี

ยินรายเปนความรูสึกทีเ่ฉยเมยตอส่ิงตาง ๆ 

       อัลลพอรต  (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543. หนา 52  อางอิงจาก  

Allport, 1935) กลาววา ทัศนคติ คือ สภาพจิตและสภาวะทางประสาทเกี่ยวกับความพรอมซึ่ง

เกิดขึ้นโดยอาศัยประสบการณเปนตัวนําอทิธิพลเหนือการตอบสนองของแตละบุคคลที่มีตอวัตถุ

ส่ิงของ และสถานการณตาง ๆ ที่เกีย่วของสัมพนัธกัน 

         นอกจากนี ้ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน (2546. หนา 243) ใหความหมายของ

ทัศนคติวาเปนเรื่องของความชอบ  ความไมชอบ ความลาํเอียง ความคดิเห็น ความรูสึก  ความเชื่อ

ฝงใจของเราตอส่ิงหนึ่งสิง่ใด  มกัจะเกิดขึน้เมื่อเรารับรูหรือประเมินผูคน เหตุการณในสังคม  เราจะ

เกิดอารมณความรูสึกบางอยางควบคูไปกบัการรับรูนั้น  และมีผลตอความคิดและปฏิกิริยาในใจ

ของเรา  ดังนัน้ทัศนคติจึงเปนทัง้พฤติกรรมภายนอกทีอ่าจสังเกตไดหรือพฤติกรรมภายในที่ไม

สามารถสงัเกตเห็นได แตมคีวามโนมเอยีงที่จะเปนพฤติกรรมภายในมากกวาภายนอก 
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       จากความหมายทีก่ลาวมาขางตนสรุปไดวา ทัศนคติหมายถงึความคดิ   

ความเชื่อ ความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเปนความรูสึก 

ทางบวกหรือทางลบ 

 ประเภทของทศันคติ 

 นักจิตวทิยาไดจําแนกประเภทของทัศนคติออกเปน  2  ประเภท คือ (สมพงษ   

เกษมสนิ,2516. หนา 451 ; แสงเดือน   ทวีสิน,2545. หนา 67)  

 1. ทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรูสกึทีด่ี  ที่ชอบ  ที่อยากมี

ความสัมพันธกับส่ิงใดสิ่งหนึง่ 

 2. ทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) คือ ความรูสกึทีไ่มดี  ไมชอบ  ไมอยากมี

ความสัมพันธกับส่ิงใดสิ่งหนึง่ 

         องคประกอบของทัศนคต ิ

 โดยทั่วไปทัศนคติประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ (แสงเดือน ทวสิีน,2545. 

หนา 69 ; ปรียาพร   วงศอนตุรโรจน,2546. หนา 247)  คือ 

 1. องคประกอบทางดานปญญาหรือความรูความเขาใจ (Cognitive Component)  

เปนองคประกอบดานความคิด  ความรู  ความเขาใจของบุคคลที่มีตอส่ิงเรานัน้ ๆ ซึ่งจะมีสวนเปน

ตัวกําหนดทัศนคติของแตละบุคคล 

 2. องคประกอบดานความรูสึกหรืออารมณ (Affective Component) เปน

องคประกอบดานความรูสกึหรืออารมณ ซึ่งมักจะคลอยตามหรือมีผลมาจากความคิดหรือ

องคประกอบทางปญญา คอื คนเรามกัจะ “ชอบ” หรือ “ไมชอบ” ตามขอมูลที่เรารู แตอยางไรก็ตาม

บางครั้งขอมูลที่รูอาจไมสามารถมีอิทธิพลเหนือความรูสกึได 

 3. องคประกอบดานพฤติกรรมหรือการปฏบิัติ (Behavioral Component)  เปน

องคประกอบทางดานความพรอมหรือความโนมเอยีงที่จะประพฤติปฏิบัติหรือตอบสนองตอส่ิงเรา

ในทิศทางที่จะสนับสนนุหรือคัดคานเปนองคประกอบที่สาํคัญเพราะเปนตัวที่แสดงออกถึงทัศนคติ

อยางแทจริง 

 ทัศนคติที่บุคคลมีตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดหรือบุคคลหนึง่บุคคลใดจะตองประกอบดวยทัง้

สามองคประกอบนี้เสมอ 

       การวัดทัศนคติ 

 เน่ืองจากทัศนคติคอนไปทางนามธรรมมากกวารูปธรรมเปนความรูสึก ความเชื่อ 

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง  การวดัทัศนคติจึงไมสามารถวัดไดโดยตรง แตวดัไดจากแนวโนมของบุคคลที่
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แสดงออก  ซึง่เปนสิ่งที่วัดยาก  การวัดจงึใชเครื่องมือหรอืวิธีการหลายรูปแบบแลวแตสถานการณที่

ตองการวัด  เครื่องมือที่นยิมใชมีอยู  5  ชนิด  ดงันี ้(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543. หนา 

60-63)  

  1. การสัมภาษณ (Interview ) หมายถึง การพูดคุยกนัอยางมีจุดมุงหมาย  โดยจะ

ยึดแนววัตถุประสงคที่วัดและบันทึกไวอยางถูกตอง  ซึ่งผูสัมภาษณตองสรางขอคําถามไวใหได

มาตรฐานและขอคําถามตองกระตุนใหผูถกูสัมภาษณตอบความรูสึกที่มีตอเปาทัศนคติที่ผู

สัมภาษณตองการ  ลกัษณะการสัมภาษณตองเปนการกระตุนใหผูถกูสมัภาษณอยากตอบ และ

ตื่นตัวเสมอ ตลอดจนคําถามควรมีความเชื่อมั่นสงู  และสามารถขยายอิงสูเหตุการณที่คลายคลึง

กันได  ซึ่งการสัมภาษณมทีัง้แบบมาตรฐานและแบบไมมาตรฐาน 

  2. การสังเกต (Observation) คือ การเฝามองสิ่งหนึง่สิ่งใดอยางมเีปาหมาย  ดวย

ตาและหู  และการจดบันทึกโดยจะมีขอรายการ (Checklist) ที่ใชในการสังเกตผูสังเกตจะตองเปนผู

ที่มีการรับรูและประสาทตาด ี ในการสงัเกตตองใชเวลาเพื่อหาความแนนอนของการเกิดพฤติกรรม  

การเตรียมขอรายการจงึตองเตรียมกอนการสังเกต 

  3. การรายงานตัวเอง (Self-report) เครื่องมือนี้ตองการใหผูตอบแสดงความรูสึก

ของตนเองตามสิ่งเราที่เขาไดสัมผัส  สิง่ทีส่ัมผัสคือ ขอความ  คําถาม  หรืออาจเปนรูปภาพเพื่อให

ผูตอบแสดงความรูสึกออกมาอยางตรงไปตรงมา  แบบทดสอบที่เปนมาตรฐาน (Standard Form) 

เปนแนวการสรางของเทอรสโตน (Thurstone)  กัตตแมน (Guttman)  ลิเคอรท (Likert)  และ  

ออสกูด (Osgood)  

  4.เทคนิคการจินตนาการ (Projective Techniques)  แบบทดสอบนี้ตองอาศัย

สถานการณหลายอยางไปเราผูตอบ  สถานการณที่กําหนดใหจะไมมีโครงสรางที่แนนอนทําให    

ผูตอบตองจินตนาการออกมาตามประสบการณเดิม  แตละคนอาจจะแสดงออกมาไมเหมือนกนั  

เชน  ประเภทใหเติมประโยคใหสมบูรณ  ภาพนามธรรม  เติมเร่ืองราวสัน้ ๆ  เลาจากนิทานจากภาพ

การแปลความหมายจึงตองอาศัยผลจากการตอบสิ่งทีก่ลาวมา  จึงจะพอรูไดวาผูตอบมีทัศนคติ

อยางไร 

  5.การวัดทางสรีรภาพ (Physiological Measurement) การวัดดานนีอ้าศัยเครื่อง

ไฟฟา  หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ในการสงัเกตการเปลี่ยนแปลงสภาพของรางกาย เชน การใชเครื่อง   

กัลวานอมิเตอร  เพื่อวัดดูความตานทานกระแสไฟฟาในผิวหนัง เมื่อคนเกิดการเปลีย่นแปลง 

ทางอารมณ  สวนผสมของสารเคมีตาง ๆ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติเรียกวา  มี

กระแสไฟฟาไหลสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได  เครื่องมือวัดทางไฟฟาก็จะสามารถวัดตรวจสอบ
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เปรียบเทียบกบัขณะรางกายอยูในสภาพปกติได  การทีจ่ะเชื่อถือไดขนาดไหนนัน้ตองศึกษาให

รอบคอบดวยอารมณตาง ๆ อาจศึกษาไดจากการเปลี่ยนแปลงของลกูตาดํา ปริมาณฮอรโมน

บางอยางก็สามารถบอกอารมณ บอกความพึงพอใจหรอืไมพึงพอใจของคนได 
 

 4.2  ความพึงพอใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถงึ  ทัศนคติที่ดีตอการทํางาน  และมีผูให

ความหมายของความพงึพอใจไวหลายทาน  อาทิเชน 

 สมิท  (Smith, 1953. p.114)  ใหความหมายเกีย่วกบัความพงึพอใจในการ

ทํางานวา  ความพงึพอใจในการทาํงานเปนผลรวมทางจติวิทยา สรีรวทิยาและสิง่แวดลอม  ซึง่จะ

ทําใหผูทาํงานในหนวยงานนัน้พูดอยางจรงิใจวา  เขาพอใจในการทํางาน 

 กูด  (Good, 1973.  p. 95)  ใหความหมายคําวา  “ความพึงพอใจในงาน” ไวส้ัน 

ๆ รวบรัด  แตมีความหมายครอบคลุมทุกดานวา  ความพึงพอใจในงาน  หมายถึง  คุณภาพ  สภาพ

หรือระดับความพอใจ  ซึ่งเปนผลจากความสนใจตาง ๆ และทัศนคติของบุคคลที่มีตองาน 

 วอลแมน  (Wolman, 1973. p. 95)  ใหความหมายของความพึงพอใจวา  ความ

พึงพอใจ  คือ  ความรูสึกมีความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย  ตองการหรือแรงจูงใจ 

 เดวิส  (Davis, 1981 p. 83)  ใหความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

วา  ความพอใจหรือไมพอใจของผูปฏิบัติงาน  ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางความคาดหวัง

ผูปฏิบัติงานที่มีตองานกับผลประโยชนที่ไดรับ  

 แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจตองาน 

 คอรแมน  (สมชาย  โคตรภูงา, 2547 หนา 40  อางอิงจาก  Korman , 1977)  

จําแนกทฤษฎีความพึงพอใจตองานเปน  2  กลุม  คือ 

1. ทฤษฎีการสนองความตองการ  (Need  Fulfillment  Theory)  กลุมนี้ถือวา 

ความพึงพอใจตองานเกิดจากความตองการสวนบุคคลทีม่ีความสมัพนัธที่ไดรับจากงาน  กับการ

ประกอบความสําเร็จตามเปาหมายสวนบุคคล  (Vroom , 1964) 

2. ทฤษฎีการอางอิงกลุม  (Reference  Group  Theory)  ความพึงพอใจตองาน 

มีความสมัพนัธทางบวกกับคุณลักษณะของงานตามความปรารถนาของกลุม  ซึง่สมาชิกในกลุมใช

เปนแนวทางในการประเมินผลงานของตน 

 สวนสมธิ  มัมฟอรด  (สมชาย  โคตรภูงา, 2547. หนา 40 อางองิจาก Mumford, 

1972)  ไดจําแนกแนวความคดิเกี่ยวกับความพงึพอใจตองาน  จากผลการวิจยัออกเปน  5  กลุม  

ดังนี ้
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1. กลุมความตองการทางดานจิตวิทยา  (Psychological  Need  School)   

กลุมนี้ไดแก  มาสโลว  (Maslow)  เฮอรซเบิรก  (Herzberg)  ลิเคอรท  (Likert)  โดยมองความพงึ

พอใจตองานเกิดจากความตองการของบคุคลที่ตองการความสําเร็จของงาน  และความตองการ

ไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น 

2. กลุมภาวะผูนาํ  (Leadership  School)  มองความพงึพอใจตองานจาก 

รูปแบบและการปฏิบัติของผูนําที่มีตอผูใตบังคับบัญชา  กลุมนี้ไดแก  เบลค  (Brake)  มูตัน  

(Mouton)  ฟดเลอร  (Fiedler) 

3. กลุมความพยายามตอของรางวัล  (Effort-Reward  School)  เปนกลุมที่มอง 

ความพึงพอใจตองานจากรายได  เงินเดือนและผลตอบแทนอื่น  กลุมนี้ไดแก  กลุมบริหารธุรกิจของ

มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร  (Manchester  Business  School) 

4. กลุมอุดมการณทางการจัดการ  (Management  Ideology)  มองความพึง 

พอใจจากพฤติกรรมการบริหารงานขององคการ  ไดแก  โครเซียร และ โกลดเนอร  (Crozier and  

Gouldner) 

5. กลุมเนื้อหาของงานและการออกแบบของงาน  (Work  Content  and  Job   

Design)  มองวาความพึงพอใจงานมาจากเนื้อหาของตัวงาน  แนวคิดนี้มาจากสถาบันทาวิดตอค  

(Tavidtock  Institute)  มหาวิทยาลยัลอนดอน 

 กรีนและคราฟท  (สมชาย  โคตรภูงา, 2547 หนา 41  อางอิงจาก  Greene  &  

Craft , 1979)  ศึกษางานวิจยัที่เกีย่วกับความพงึพอใจและการทาํงาน  พบวามี  3  แนวความคิด  

คือ 

1. ความพึงพอใจทําใหเกิดการทํางาน  (Satisfaction  Causes  Performance)   

กลุมนี้มีความเชื่อวาผูที่มีความสุขจากการทํางาน  จะมีผลผลิตจากงาน  แนวคิดนี้  ไดแก  

แนวความคิดของฟรูม  (Vroom , 1968) 

2. การทาํงานทําใหเกิดความพงึพอใจ  (Performance  Causes  Satisfaction)   

ผลงานที่ดีจะสรางความพงึพอใจใหแกบุคคล  ไดแก  แนวความคิดของพอรเตอรและลอวเลอร  

(Porter  &  Lawler , 1968) 

3. รางวัลเปนปจจัยของความพึงพอใจในการทํางาน  (Reward  as  a  Causal   

Factor)  แนวความคิดนีม้องรางวัลหรือส่ิงที่ไดรับซึ่งเปนตัวแปรเกณฑเกิดจากตัวแปรตน  คือความ

พึงพอใจและคุณลักษณะของงาน  กลุมแนวความคิดนีไ้ดแกผลงานของเบรยฟลด  (Brayfield , 

1951) 
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4.3  การทํางานเปนทีม 
 การทํางานเปนทีมเปนเรื่องที่เราไดยินกันบอย ๆ แตจะใชถูกหรือไม  ยังไมแนชัด  

จากการศึกษาเอกสารพบวาเมื่อมีทีมงานก็ตองมีการทํางานรวมกัน  แตการทํางานรวมกันนั้น  เปน

การทํางานเปนทีมหรือไม  ยังไมแนชัด  จึงไดเกิดแนวความคิดการทํางานเปนทีมข้ึน  ซึ่งแนวการ

ทํางานเปนทีมมีดังนี้   

 ความหมายของการทํางานเปนทีม 

 ยงยุทธ   เกษสาคร  (2545. หนา 189)   ใหความหมายของการทํางานเปนทีมวา

หมายถึง  การที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปมาทํางานรวมกัน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเดียวกันอยางมี

ประสิทธิภาพ  และผูปฏิบัติงานตางก็เกดิความพอใจในการทํางานนั้น  การทํางานเปนทีมชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพขององคการเนื่องจากทําใหวัตถุประสงครวมขององคการประสบความสําเร็จสูงสุด 

โดยสมาชิกในทีมมีความพึงพอใจในงานที่กระทํา  และมีความพึงพอใจเพื่อนรวมงาน  

 นิพนธ   จิตภักดี  (2528. หนา 22) กลาววา การทํางานเปนทีม คือการที่บุคคล

หลายคนมาทํางานดวยกันเพื่อบรรลุเปาหมายอยางเดียวกัน  ทุกคนในทีมมีใจตรงกันทํางาน

รวมกันใหเต็มที่ และประสานงานกันเปนอยางดี เพื่อแกปญหาตาง ๆ ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 

 นอกจากนี้ สมพงษ   เกษมสิน (2526. หนา 86) ยังใหคํานิยามของคําวาการ

ทํางานเปนทีมวาหมายถึง  การที่บุคคลรวมปฏิบัติงาน มีการประสานงานกันออกความคิดเห็น ให

ความรวมมือ เพื่อใหกิจกรรมนั้นบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 ซึ่งจากความหมายที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  การทํางานเปนทีม  หมายถึง   

การที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป มาทํางานรวมกันโดยมีวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายเดียวกัน มีการ

ยอมรับบทบาทใหความรวมมือ ประสานงานกันในการทํางานเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว 

       ประโยชนของการทํางานเปนทีม 

         การรวมมือกันของบุคลากรในองคการเปนสิ่งที่ทุกคนตองการเพราะถาบุคลากร

มีความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานจะทําใหเกิดขวัญกําลังใจและเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอ

กัน  ทําใหทีมงานแข็งแกรง สามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย  โดยการทํางานเปนทีมมี

ความสําคัญและประโยชนดังนี้ (มิ่งขวัญ   สันทัดการ,2546. หนา 15-17 อางอิงจาก ขัตติยา   

กรรณสูต,2528  และพจน   เพชรบูรณิน,2531) 

         1. ชวยใหทุกคนเขาใจกระบวนการทํางานรวมกัน 

        2. ชวยใหเกิดความเขาใจอันดีตอกันของบุคลากร 

         3. ชวยใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน 
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         4. ชวยใหการตัดสินใจในเรื่องราวตาง ๆ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

    5. ความหลากหลายดานความรู ความสามารถ และทกัษะจะชวยใหการ

แกปญหาสาํเร็จลุลวงดวยดี 

         6. บุคลากรจะเกิดทักษะ เจตคติที่ดีตอหนวยงานและทุกคน  ชวยลดปญหา

ความขัดแยงของบุคลากรในหนวยงาน 

         7. ชวยใหเกิดปฏิกิริยาระหวางบุคคลในทมีมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลที่

ถูกตอง 

         8. กระตุนใหแตละคนในทีมเรงมือทาํงานใหเสร็จทนัเวลา และมีคุณภาพ 

         9. ชวยใหงาน/โครงการที่ใหญและยากสาํเร็จไดในเวลาอันสั้น 

    10.สามารถนาํความรู  ความสามารถและประสบการณของแตละคนมารวมกัน

ใชใหเกิดประโยชน 

        11.ขจัดปญหาการทํางานซ้าํซอน หรือขัดแยงกนั 

       12.สมาชิกของกลุมมีความผูกพันกัน เปนการสรางความสํานกึในความ

รับผิดชอบรวมกัน 

       ลักษณะของทมีงานที่ดี 

         ถึงแมวาการทาํงานเปนทีมจะมีขอดีและความจาํเปนตอการบริหารและการ

ดําเนนิงานขององคการ แตบางครั้งการทาํงานเปนทีมกไ็มประสบผลสําเร็จและอาจกอใหเกิดความ

เสียหายแกองคการไดทีมงานที่ดีและมีประสิทธิภาพจงึควรมีลักษณะดังตอไปนี้ (ยงยุทธ เกษสาคร, 

2545. หนา 189-191 ; ธงชยั   สันตวิงษ,2533. หนา 46-49) 

 1. มีการกําหนดนโยบาย จุดมุงหมายและวัตถุประสงคในการทํางานทีช่ัดเจน 

 2. สมาชิกทกุคนของทมีงานรับรูนโยบาย  จุดมุงหมาย และวัตถุประสงคในการ

ทํางานอยางทัว่ถึงดวยความเขาใจตรงกัน 

 3. สมาชิกมีสวนรวมในการแกปญหาและตัดสินใจในเรือ่งที่เกี่ยวของกับการ

ทํางานของตนเองมากที่สุด และใชรูปแบบความเห็นรวมกันทุกฝายหรอืฉันทามติ (Consensus) 

 4. การกําหนดบทบาทหนาที ่ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของสมาชิกตอง

มีความชัดเจนและเขาใจตรงกัน  ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกนั 

 5. การสื่อสารเปนแบบเปด (Open-Communication) เพือ่ใหสมาชิกทกุคน

รับทราบขอมลูขาวสารตาง ๆ ไดอยางทั่วถึงกนั  

 6. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคใหม ๆ ในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 
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 7. การแกปญหาความขัดแยงทีเ่กิดขึ้น ไมวาจะมีเหตุมาจากอะไรก็ตามจะตอง

คํานึงถึงความพอใจของทกุฝายเปนสําคัญ 

 8. สมาชิกแตละคนจะตองมีความจรงิใจ เชื่อใจและไววางใจซึง่กนัและกันในหมู

สมาชิกของทมี  และมีความซื่อสัตยตอหนวยงาน 

 9. บรรยากาศในการทํางานโดยทั่วไปมีลกัษณะไมเปนไปตามแบบทางการมาก

นัก สมาชกิในกลุมหรือทีมงานมีความรูสกึสะดวกสบายและไมตึงเครียดในการทํางาน 

 10. สมาชิกแตละคนยอมรบัฟงความคิดเห็นของกันและกันและพยายามหาขอดี

จากความคิดเห็นนั้น ๆ 

 นอกจากนี้สมาชิกในทีมจะตองเสียสละความเปนสวนตวัเทาที่จาํเปนเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

         นอกจากนี ้พอรเตอร (สถาบนัวิจยัและพัฒนาการเรียนรู, 2547. หนา 117-118  

อางอิงจาก Porter,1975) ยังไดเสนอแนวคดิเกี่ยวกบัองคประกอบและความสัมพันธของ

องคประกอบการทาํงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพประกอบดวย 

 1. การสรางความไววางใจ  จุดเริ่มตนที่สาํคัญของการทาํงานเปนทีม  คือความ

ไววางใจและการไมระแวงกนั เพราะจะนาํไปสูการปฏิบัติตอกันดวยความจรงิใจ 

 2. การพูดจากนัอยางเปดเผย  เปนบนัไดทีเ่กิดโอกาสในการประสานน้าํใจและ

ประสานความรวมมือที่ดีตอกัน  การพูดคยุไดอยางกนัเอง  รูวิธีพูดจาที่เหมาะสม  รูบทบาทในการ

พูด และการแสดงออกที่เหมาะสมในกลุม ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกนั 

 3. การหนัหนาเขาปรึกษาหารือกัน เมื่อเกดิปญหา หรือรูสึกขัดแยง ควรจัดใหมี

การพูดคุยกนัอยางเปดเผย โดยนําประเด็นขอขัดแยงมาตีแผพิจารณารวมกนั เพื่อนําไปสูการ

บรรลุผลงานทีต่องการของกลุมโดยใช “กระบวนการกลุม” 

 4. การสรางความรวมมืออยางแข็งขัน  อาศัยกิจกรรมรวมทํางานเปนทมี  โดยให

สมาชิกมีสวนรวมตามขอบเขตและบทบาทที่เหมาะสมของแตละบุคคลในทีมงาน  การมีสวนรวม

และการชวยกนัคิดแบบสรางสรรค มีบรรยากาศการทาํงานแบบมีชวีิตชีวา  และการเสริมสราง

พฤติกรรมดานความรวมมอื เปนสิง่ทีห่ัวหนาทมีงานตองพยายามสรางใหเกิดขึ้น 

 5. การติดตามเสริมการพฒันาทีมงาน  อาจทําไดโดยผูบริหาร หรือผูรับผิดชอบ

ระบบงานตองติดตามเอาใจใสสม่ําเสมอ  ดวยการเสริมแรงจูงใจในการทํางานแบบเปนกลุม ให

รางวัลเปนกลุม  ใหคํายกยองชมเชย  มีการเสริมความรูและเทคนิคพิเศษใหม ๆ ใหแกกลุมในเรื่อง

ที่กลุมสนใจและเปนประโยชนตอการพัฒนาทีมงาน 
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      ในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาในปจจุบนัใหความสาํคัญกับการทาํงานเปนทีม

เนื่องจากการทํางานเปนทีมหรือทีมงานจะเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ และความคิด

สรางสรรคซึ่งนํามาสูการเรียนรูระหวางสมาชิกและยังเปนเวทีของการประสานงาน  และการ

ชวยเหลือเพื่อลงมือปฏิบัติงานอยางใกลชดิ  ดังนั้นการทํางานเปนทีมจึงเปนยุทธศาสตรหนึ่งที่จะทํา

ใหการประกนัคุณภาพประสบความสาํเร็จนั่นคือ การประกันคุณภาพเปนเรื่องที่ทกุคนจะตอง

ทํางานรวมกันอยางตอเนื่องในทุกขัน้ตอน  ตั้งแตการกาํหนดเปาหมาย  วางแผนการทํางาน  

ออกแบบประเมินตนเอง  แลวชวยกันทําและพัฒนาปรับปรุง โดยเรียนรูแลกเปลี่ยน  ปรึกษาหารือ  

และพึ่งพาอาศัยซึ่งกนัและกัน  การทาํงานเปนทีมจะทาํใหบุคลากรรูสึกอบอุนสบายใจเพราะมี

เพื่อนรวมทาง ไมโดดเดี่ยว  ซึ่งถาสถานศกึษามกีารทํางานเปนทีมทีเ่ขมแข็ง ก็จะทาํใหการประกนั

คุณภาพมีความตอเนื่องและยั่งยนื 
  

 4.4  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
       ภาวะผูนําเปนทักษะที่จาํเปนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา  ซึ่งมีความสําคัญตอ

การบริหารสถานศึกษาใหมปีระสิทธิภาพเปนอยางมาก  ผูนาํที่มปีระสิทธิภาพจะเปรยีบเสมือนดวง

ประทีปของหนวยงานและเปนศูนยรวมพลังของกลุมใหดําเนนิงานสาํเร็จลุลวงไปดวยดี  ความ 

สามารถและทกัษะของผูนํามีสวนสมัพนัธใกลชิดกับปริมาณและคุณภาพของงาน  ดังนัน้ผูบริหาร

สถานศกึษาจงึเปนบุคคลทีม่ีบทบาทสาํคัญตอผูรวมงานในองคการหรือสถาบันทางการศึกษาเปน

อยางมาก 

 การบริหารสถานศึกษาจะดาํเนนิไปดวยดบีรรลุเปาหมายที่กาํหนดอยางมี

ประสิทธิภาพขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการโนมนาวจิตใจผูรวมงาน   

การเปนผูบริหารหรือผูนาํที่ดนีั้นมิใชแตเพียงมีความรู  ความสามารถ  และความเฉลยีวฉลาด

เทานั้น  แตจะตองมีมนษุยสมัพันธที่ดีกบัผูรวมงานและรูจักแนะนําผูรวมงานใหปฏิบตัิหนาที่ได

อยางมีคุณภาพ  สนับสนุนใหผูรวมงานมีโอกาสเปนผูนาํดวย 

 จากการทีน่ักศึกษาหลายทานไดใหนิยามความหมายของคําวา “ผูนํา”  ไวนั้น

พอจะสรุปความหมายไดวา  ผูนํา  คือ  บุคคลที่สามารถใชบทบาทหนาที่หรือสามารถชักจงูให

บุคคลอื่นเกิดความรูสึกที่ดีในการรวมกิจกรรมใหสําเร็จลุลวงดวยดี และในสวนความหมายของคํา

วาภาวะผูนาํนัน้  มีผูใหความหมายไวดังนี ้ คือ 

       เทื้อน   ทองแกว  และ เฉลา   ประเสริฐสังข (2542. หนา 4 ) ใหความหมายของ

ภาวะผูนําวา หมายถงึ  ความสามารถของผูนําที่จะใชศิลปะการใชถอยคําหรือการกระทํา เพื่อให

คนอื่นคลอยตามและปฏิบัติตามอยางเต็มใจ  และเปนไปตามวัตถุประสงคทีก่ําหนดไว 
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         กวี   วงศพุฒ (2539. หนา 17 ) ใหความหมายวา  ภาวะผูนํา(Leadership)  คือ

การที่ผูนําใชอิทธิพลในความสัมพนัธซึง่มอียูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตาง ๆ เพื่อปฏิบตัิการ

และอํานวยการ  โดยใชกระบวนการติดตอซ่ึงกนัและกนัเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

         ยงยทุธ   เกษสาคร (2545. หนา 45 ) กลาววา ภาวะผูนําหรือความเปนผูนาํ

หมายถึง ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึง่ที่จะกระตุนจูงใจหรือใชอิทธิพลตอบุคคลอื่น 

ผูรวมงาน  หรือผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตาง ๆ  เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการโดยใช

กระบวนการสือ่ความหมาย  การติดตอซ่ึงกันและกนัใหเกิดมีใจรวมกบัตนดําเนินการจนกระทั่ง

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ําหนดไว  การดําเนนิการจะเปนไปในทางดหีรือ

ชั่วก็ได 

         วิโรจน   สารรตันะ (2542. หนา 106) กลาววา ภาวะผูนํา เปนกระบวนการที่

ผูบริหารใชอิทธิพลตอพฤตกิรรมของผูอ่ืนเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการ 

         สวน รังสรรค   ประเสริฐศรี (2544. หนา 31 ) ใหความหมายไววา  ภาวะผูนาํ 

หมายถงึ  พฤติกรรมสวนตัวของบุคคลหนึง่ที่จะชักนํากจิกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกนั 

(Shared Goal) หรือเปนความสัมพันธที่มอิีทธิพลระหวางผูนํา (Leaders)  และผูตาม(Followers) 

ซึ่งทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน (Shared Purposes) หรือเปน

ความสามารถที่จะสรางความเชื่อมั่นและใหการสนับสนนุบุคคลเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

         นอกจากนี ้ทองใบ   สุดชารี (2544. หนา 4) ยังใหความหมายไววา ภาวะผูนํา  

หมายถงึ กระบวนการที่บุคคลใชอํานาจและอิทธพิลตอผูอ่ืน เพื่อใหบคุคลหรือกลุมยอมปฏิบัติตาม

ความตองการของตนเอง ทัง้นี้เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายทีก่ําหนดไว 

         จากความหมายดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา ภาวะผูนาํ หมายถึง 

คุณลักษณะของบุคคลที่เปนผูนาํของกลุมหรือองคการในการใชความสามารถทางดานถอยคํา  

หรือการกระทาํหรือการใชอิทธิพลตอผูรวมงานในการกระตุนใหผูรวมงานหรือผูใตบงัคับบัญชา

ดําเนนิการเพือ่ใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคที่ตัง้ไว 

       คุณลักษณะ/องคประกอบภาวะผูนํา 

         ยุคล (ทองใบ   สุดชารี,2544. หนา 43  อางอิงจาก  Yukl ,1990) ไดสรุป

คุณลักษณะของผูนาํที่ประสบผลสําเร็จ (Successful Leadership)  วาประกอบดวย 

1. ปรับตัวเขากับสถานการณได 
2. มีความฉับไวตอสภาพแวดลอมทางสังคม 

3. เปนผูนาํที่มีความทะเยอทะยานและมุงทาํงานเพื่อความสําเร็จ 
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4. ทํางานในเชิงรุก 

5. เปนผูใหความรวมมือกับผูอ่ืนได 

6. มีความสามารถในการตัดสินใจ 

7. เปนผูที่เปนที่พึ่งของผูอ่ืนได 

8. มีความสามารถในการครอบงําผูอ่ืน 

9. เปนผูที่มีพลังสูง 

10. เปนผูที่ยืนหยัดในการทํางาน 

11. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
12. อดทนตอแรงกดดัน 

13. เต็มใจที่จะรับผิดชอบ 

 

         ในขณะที่ยงยทุธ   เกษสาคร (2545. หนา 45-46) กลาววา  ความเปนผูนําม ี

ผลกระทบตอส่ิงอื่น ๆ หลายอยาง  ผูนาํเปนตัวการแหงการเปลี่ยนแปลงภายในหนวยงาน 

พฤติกรรมความเปนผูนําจงึมผีลไปถึงผลผลิตขององคการ  ความพงึพอใจ  ขวัญและกําลงัใจ  

ความจงรักภักดีตอหนวยงาน ความกระตอืรือรน การบูรณาการ ฯลฯ ของผูรวมงานดวยอยาง

หลีกเลี่ยงไมได  ซึ่งความเปนผูนาํจะมีลกัษณะสําคัญ คอื  

 1. ดานคุณสมบัติสวนตัวของผูนาํ  ไดแก ผูนําที่มุงแสวงหามรรควิธทีี่จะนํา

ผูรวมงานใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานตามทีก่ําหนดไว 

 2. การแสดงออกในรูปของพฤติกรรมในดานตาง ๆ  เชน ความสัมพันธกับ

ผูรวมงาน  ความสามารถในการตัดสินใจ กลาคิด กลาทาํ มีความรับผิดชอบและมีวสัิยทัศนที่

กวางไกล เพื่อกอใหเกิดผลในแงของความมีพลังอาํนาจและอิทธิพลตอผูรวมงาน 

 3. การแสดงออกซึ่งศักยภาพ  สถานการณเปลี่ยนแปลงไป ผูนาํทีม่ีความเปน

เปนผูนาํสูงจึงตองสามารถแสดงบทบาทในการนําดวยบารมี  และความมีอิทธิพลเหนือกลุมบุคคล

อ่ืนไดในทุกสถานการณ 

 4. ความเปนผูนําเปนสิ่งที่ฝกฝนอบรมพัฒนาใหเกิดขึ้นไดจากประสบการณ 

การเรียนรู 

 5. ผูนําที่ดีจะตองสามารถสรางความจงรกัภักดีใหเกิดในจิตสํานึกของบุคลากร

ตอหนวยงาน สรางความพงึพอใจดวยการใชศักยภาพอยางเตม็ที่ใหเกิดขึ้นแกผูรวมงานได จน

สามารถสรางทีมงานไดอยางมั่นคง 
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        สวน กว ี  วงศพุฒ (2539. หนา 20) กลาววา ผูนาํจะตองมีทกัษะความเปนผูนํา 

ซึ่งไดแก  

 1. ทักษะทางดานเทคนิค (Technical Skill) คือ ความสามารถในการใชวิธีการ 

อุปกรณและเทคนิคตาง ๆ สําหรับการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ 

 2. ทักษะดานมนุษยสัมพนัธ (Human Relation Skill) คือความสามารถในการ

เขากับบุคคลอื่นไดดี 

 3. ทักษะดานความนึกคิด (Conceptual Skill) เปนทักษะที่เกี่ยวกับการใชความ

นึกคิดทัว่ ๆ ไป เชน การสามารถมองเหตกุารณอยางเปนระบบ คิดอยางเปนระบบ เปนตน 

         นอกจากนี ้ประชุม   รอดประเสริฐ (กาญจน   เรืองมนตร,ี2547. หนา 57 อางองิ

จาก ประชุม  รอดประเสริฐ,2527) ยังไดกลาวถงึองคประกอบภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลไววาอยาง

นอยที่สุดภาวะผูนําจะตองประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ  3 ประการคือ 

 1. ความสามารถในการเขาใจถึงสภาพความแตกตางของมนษุย มนษุยแตละคน

ยอมมีสภาพและความแตกตางกนัทัง้ดานบุคลิกภาพ สติปญญาและฐานนะความเปนอยู ฉะนัน้จึง

เปนหนาที่สาํคัญของผูนําทีจ่ะตองพยายามสนองตอบความตองการหรือความพงึพอใจขั้นต่ําสุด

ของบุคคลเหลานัน้ใหได 

 2. ความสามารถในการชกัจงูใหกาํลังใจในการปฏิบัติงาน การกระตุนให

ผูใตบังคับบัญชาใชความสามารถในการทาํงานอยางเต็มที่ และจะตองประพฤติปฏิบัติตัวดวย

ความซื่อสัตยสุจริตและความยุติธรรมใหผูใตบังคับบัญชาเชื่อถือและปฏิบัติตาม 

 3. ความสามารถในการแสดงพฤตกิรรมการบริหารใหเหมาะกับสถานการณ  

และเหตุการณ ซึ่งหมายถงึลักษณะการบริหารงานในรูปแบบอื่นใดทีผู่นําจะตองใชใหสอดคลองกับ

เหตุการณ  กาลเวลา  และสภาพของบุคคลในองคการ  การมีพฤติกรรมการบริหารงานที่เหมาะสม

ยอมเราใจการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  และทาํใหบรรยากาศการทาํงานเปนไปในลักษณะ

ที่ดี 

         ภาวะผูนาํสามารถสงผลทั้งทางตรงและทางออมตอประสิทธิผลขององคการไดพรอม

กัน และผลดงักลาวมีทัง้ทีท่าํใหเกิดการกระทบแบบคงเสนคงวาและแบบไมแนนอน  มีการผันแปร

แตกตางกนัไป  จากผลงานการวิจัยยืนยนัชดัเจนวาความสําเร็จในการปฏิบัติงานขององคการใด ๆ 

ข้ึนอยูกับความสามารถในการนําองคการไปสูเปาหมาย  และการใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน

ของผูใตบังคับบัญชาเปนสาํคัญ  ความสามารถของผูนําในการชกัจูงใหบุคลากรในองคการคลอย

ตามและยนิยอมปฏิบัติตามดวยความเต็มใจจะเปนสวนสําคัญใหงานสําเร็จ  เปนตวัเชื่อมโยง
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ระหวางบุคคล และองคการยอย ภายในองคการเขาดวยกัน ชวยสรางพลงัและแรงยึดเหนีย่วของ

กลุมใหมัน่คง  และยังมีความสัมพนัธและมีผลกระทบตอการบริหารอกี  3  ดานใหญ ๆ คือ  

(ทองใบ   สุดชารี,2544. หนา 3-6) 

 1. ดานบุคคล  ภาวะผูนํามีอิทธิพลตอกําลงัใจของผูปฏิบตัิงาน ผูนําที่มคีวาม

เหมาะสมจะทาํใหผูใตบังคับบัญชามีขวัญและกําลังใจสงู และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 2. ดานงาน มอิีทธิพลตองานในลักษณะทีจ่ะชวยใหงานบรรลุผลสําเร็จดวยดีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธผิลสูง  หรือทาํใหไดผลงานสงูนัน่เอง 

 3. ดานหนวยงาน  มีผลในการชวยสรางบรรยากาศ  ถาผูบริหารมีภาวะผูนําสงู

แลวบรรยากาศในหนวยงานจะแจมใส  มีอิสระ  มีความเปนกนัเอง 

       ในการดําเนนิการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ผูบริหารของ

สถานศกึษาจะตองเปนแกนหลักในการบรหิารและการดําเนนิการรวมกับแกนนําอืน่ ๆ  ดังนั้น 

ภาวะผูนําของผูบริหารเปนองคประกอบและเงื่อนไขสําคัญที่จะนาํไปสูความสาํเร็จไมวาจะใช 

ระบบประกันคุณภาพใดก็ตาม  ถาจะทําใหสําเร็จผูบริหารจะตองมีความเปนผูนาํในการเขามา

บริหารจัดการ  และมีสวนรวมในทกุขั้นตอน คอยติดตาม กาํกับดูแลสงเสริม สนับสนุนการ

ดําเนนิงานใหมีความตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543ข. หนา 53) 

 
 4.5  การนิเทศติดตาม 

 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2540. หนา 13)  ให

ความหมายของการนิเทศการศึกษาวาเปนกระกระบวนการทาํงานรวมกันระหวางผูนิเทศ  และ 

ผูรับการนิเทศเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศในการพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 

 และอีกความหมายหนึ่ง  การนิเทศ  คือ  การที่ผูนิเทศใชกระบวนการยั่วย ุ  

ทาทาย  ริเร่ิม  รวมคิดรวมทาํ  สนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพของนกัเรียนตามความจําเปนของ

การพัฒนาโดยผานครู  และผูบริหารโรงเรยีน  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 

2540) 

 ชารี  มณีศรี  (2542. หนา 22)  ใหความหมายวา  การนเิทศการศึกษา  คือ

กระบวนการพฒันาการเรียนการสอนใหดีขึ้น  การรวมมือกันระหวางผูเกี่ยวของโดยใชหลัก

ประชาธิปไตยในการนิเทศ 
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 วิไลรัตน  บุญสวัสด์ิ  (2538. หนา 7)  ไดใหคํานยิามของการนิเทศวาเปนการ

กระตุนใหการทํางานประสบความสาํเร็จ  โดยผานตวักลางหรือบุคคลอื่น  เชน  ครู  ผูบริหาร  

ผูเกี่ยวของกับการศึกษาอีกตอหนึง่หรืออาจกลาวไดวาเปนกระบวนการทํางานและความรวมมือ

ระหวางผูนิเทศกับการรับการนิเทศเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนของนกัเรียน 

 สรุปจากความหมายทีก่ลาวมา  การนิเทศ  คือ  กระบวนการสรางสรรคที่ไม 

หยุดนิง่ในการใหคําแนะนํา  การชี้ชองทางในลักษณะที่เปนกนัเองแกครู  และนกัเรียนเพื่อปรับปรุง

ตัวครู  นกัเรียนและสภาพการสอนใหบรรลุเปาหมายทางการศึกษาทีพ่ึงประสงค  คือ  การพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 

 ลักษณะการนิเทศ 

 ลักษณะการนเิทศการศึกษาแบงออกเปน  2  ลักษณะ  ดงันี ้ (สํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ, 2540. หนา 13-14) 

1. การนิเทศจากภายนอกสถานศึกษา  เปนกระบวนการทีผู่นิเทศใหการแนะนาํ 

ชวยเหลือ  รวมคิดรวมปฏิบัติงานกับสถานศึกษาเพื่อพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศกึษาใน

ดานการใช  และพัฒนาหลกัสูตรการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผลการ

พัฒนามาตรฐานสถานศึกษา  การประกนัคุณภาพภายใน  ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามความตองการของสถานศึกษา 

2. การนิเทศภายในเปนกระบวนการที่สถานศึกษาดําเนนิการเพื่อสงเสรมิ 

สนับสนนุชวยเหลือครูในสถานศึกษาประสบความสาํเร็จในการปฏิบตัิงานตามภารกิจหลัก  คือ  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการพัฒนานกัเรียนทั้งดานรางกาย  สติปญญา  อารมณ  

สังคม 

 สวน  สงัด  อุทรานันท  (2529. หนา 16)  ไดกลาวถึงลักษณะของการนิเทศ 

การศึกษาในภาคปฏิบัติไว  3  ลักษณะ  ดังนี้ 

1. การนิเทศทัว่ไป  เปนการทํางานรวมกบัครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ  เพื่อ 

พัฒนาบุคคลเหลานี้เกีย่วกับเร่ืองตาง ๆ ทีส่งเสริมและสนับสนนุการเรียนการสอน 

2. การนิเทศการสอน  เปนการทํางานรวมกับครูผูสอน  เพื่อใหมีความรู 

ความสามารถและสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาทีใ่หมีประสิทธภิาพ 

3. การนิเทศการฝกสอน  เปนการทํางานรวมกับนิสิตที่ทําการฝกสอนกอนที่ 

จะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรผลิตครู  เพื่อใหมีความรูความสามารถ 

 



 

 

 

49 

 หลักการและกระบวนการนิเทศเพื่อสงเสริมการประกนัคณุภาพการศึกษา 

 สําหรับการนิเทศการศึกษาเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาเปนการ 

ปฏิบัติการนิเทศเพื่อสนับสนุนใหสถานศกึษาสามารถดําเนนิการประกันคุณภาพการศึกษาไดทกุ

ขั้นตอน  ตลอดจนพัฒนา     จุดที่ยงับกพรองในแตละขั้นตอนใหมีคุณภาพยิง่ขึ้น  มหีลักการและ

การดําเนินงาน  ดังนี้  (สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ 2540. หนา 14-18) 

1. ผูดําเนนิการนเิทศสําหรับการนิเทศการศึกษาเพื่อสงเสรมิการประกนัคณุภาพ 

การศึกษาสามารถสรุป  ไดดังภาพ  3     

  ผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา 

      

ภาพ   3  แสดงความสัมพนัธของการดําเนินการนเิทศการศึกษาเพื่อสงเสริม 

 การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 2. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูดําเนินการนิเทศการศึกษาเพื่อสงเสริม

การประกันคุณภาพการศึกษา  มีดังนี้ 

 

 
การนิเทศ

จาก 

ภายนอก 

ศึกษานิเทศก 

หัวหนาฝาย หัวหนางาน หรือผูรับผิดชอบงาน

ตามที่หนวยงานมอบหมาย 

บุคลากรที่เกี่ยวของในชุมชน เชน ผูนํา  ชุมชน  

ผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของ ฯลฯ 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูชวยสถานศกึษา 
การนิเทศ

ภายใน 

สถานศึกษา คณะกรรมการนิเทศ 

ครูหัวหนาสายชั้น/หัวหนากลุมประสบการณ

และครูที่ไดรับมอบหมาย 
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 2.1 บทบาทของผูนิเทศภายนอก 

 2.1.1 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

1)  ใหนโยบายในการปฏิบัติ 

2)  วางแผนนิเทศรวมกับผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 

3)  เปนผูใหการสนับสนุนการดําเนินงานนิเทศ 

4)  สรางขวัญ  กําลังใจ  ในการปฏิบัติงานนิเทศ 

5)  รวมนิเทศบางโอกาส 

 2.1.2  บทบาทหนาที่ของศึกษานิเทศก 

1)  สรางความตระหนักในการพัฒนางานใหแกผูรับการนิเทศ 

2)  สนับสนุนขอมูลขาวสารที่สอดคลองกับเรื่องที่ดําเนินการนิเทศ 

3)  รวมวางแผนปฏิบัติงานนิเทศของหนวยงาน 

4)  รวมคิด  รวมปฏิบัติ  เพื่อแกปญหา  พัฒนางาน 

5)  เปนวิทยากรใหความรูความตองการของสถานศึกษา 

6)  สรางขวัญ  กําลงัใจแกผูปฏิบัติงานทั้งคณะนิเทศและผูรับการนิเทศ 

7)  รวมตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานกับบุคลากรในสถานศึกษา 

8)  ติดตามผล  ประเมินผลการดําเนินงานและหาทางปรับปรุงแกไข 

9)  สรุปรายงานและเผยแพรงาน 

  2.1.3  บทบาทของหวัหนาฝาย  หวัหนางาน  หรือผูรับผิดชอบตามที ่

หนวยงานมอบหมาย 

1)  ใหการสนบัสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย 

2)  ใหการแนะนํา  ดูแล  ชวยเหลือ  รวมคดิรวมปฏิบัติตามกาํลัง 

ความสามารถและสถานการณ 

 2.2  บทบาทหนาที่ของผูนิเทศภายใน 

  2.2.1 คณะกรรมการนิเทศ  มีบทบาทหนาที่  ดังนี้ 

1)  กําหนดแนวทางและวางแผนการปฏิบัติงาน 

2)  สงเสริมการปฏิบัติงานของครู  โดยรวมปองกนั  แกไข  และพฒันา 

3)  กระตุนใหครูมีความสนใจทางวิชาการอยูเสมอ 

4)  รวมดําเนินงานกับคณะครู  โดยรวมปองกัน  แกไข  และพัฒนา 

5)  สรางขวัญ  กําลังใจ 
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6)  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7)  เผยแพรผลงาน 

  2.2.2 บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา  ผูชวยสถานศึกษา 

  ผูบริหารสถานศึกษา  และผูชวยสถานศกึษา  นอกจากดําเนนิการ 

ตามบทบาทในฐานะผูนําคณะกรรมการดําเนนิงานนิเทศแลว  ยังตองเปนที่ปรึกษาใหความรู

คําแนะนําตอคณะกรรมการตลอดจนการสนับสนนุสิ่งอาํนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให

ประสบความสําเร็จดวย 

  2.2.3  บทบาทหนาที่ของผูรับการนิเทศ 

  1)  ยอมรับบทบาทหนาที่ของผูนิเทศ  รับฟงความคิดเหน็  

ขอเสนอแนะ 

  2)  รวมปฏิบัติกับผูนิเทศในการวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไข 

   3)  ปฏิบัติภารกิจในการปองกัน  แกไขปญหาหรือพัฒนาดวยความ 

เต็มใจ 

   4)  ใหความรวมมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    บทบาทหนาทีข่องผูนิเทศและผูรับการนิเทศดังกลาวเปนบทบาทหนาที่

ปฏิบัติงานในภาวะปกติซึง่ตองปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยูแลว  บทบาทของบุคลากร 

ที่กลาวมา  จึงรองรับการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาไดเปนอยางด ี

    การปฏิบัติงานใชกระบวนการนิเทศการศึกษา  แสดงดังภาพ 4 

 

ภาพ  4  แสดงกระบวนการนิเทศการศึกษาเพื่อสงเสริมการประกนัคุณภาพการศึกษา 

1.วิเคราะหสภาพปจจุบนั ปญหา

ความตองการของผูรับการนเิทศ 

5.สรุปผล 

รายงานผล 

2.กําหนดทางเลือกและ

วางแผนดําเนนิการ 

3. พัฒนาสื่อ 

เครื่องมือ  

4.    ปฏิบัติการ 

ตามแผน 
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  กระบวนการนเิทศการศึกษาดังทีน่ําเสนอใชในการปฏิบตัิการนิเทศของผูนิเทศทัง้จาก

ภายนอกและภายใน  และใชไดกับทุกเรื่องที่ดําเนนิการนิเทศ  กระบวนการนี้สอดคลองกับการ

พัฒนาตามวงจรเดมมิ่ง  ที่รูจักกันอยางกวางขวางในวงจร  PDCA  ซึ่งคุณภาพของวงจร PDCA  

อยูที่การทาํใหครบทั้ง  4  ขั้นตอน  และมีลกัษณะที่ตองหมุนวงจร  ยิ่งหมุนไดเร็วคุณภาพของงานก็

จะดี  ถานําวงจร PDCA  มาใชในกระบวนการพิเศษการปฏิบัติการนิเทศจะมีคุณภาพยิ่งขึน้ 

  ดังนัน้สรุปไดวาหลักการนิเทศการศึกษาเพือ่สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา   

มีหลักการที่สําคัญ  ดังนี ้

1. มุงเนนคุณภาพนักเรียน 

2. รวมคิด  รวมดําเนินการ 

3. ใชวิธีดําเนินการที่หลากหลาย 

4. สรางขวัญกําลังใจซึ่งกันและกัน 
 

 4.6  ความพรอมในการทํางาน 
 ความพรอม  หมายถงึ  สภาพการณหรือคุณสมบัติของผูกระทําที่มีความ 

กระตือรือรน  ความตั้งใจ  มคีวามคลองตวัและกระทําอยางวองไว  (อนงคนารถ  คงคานอย, 2538. 

หนา 45 อางองิจาก  McKechnie, 1966) 

 ความพรอมโดยทั่วไป  หมายถึง  การมีภาวะหรือสภาพที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล

แลวเปนผลใหกระทําสิง่ใดสิง่หนึ่งมีแนวโนมที่จะประสบความสาํเร็จ  (อาทร  เยาวปราณี, 2520. 

หนา 49) 

 องคประกอบของความพรอม   

 ดาวนงิ และ เทคเครย  (อนงคนารถ  คงคานอย, 2538. หนา 46 อางองิจาก 

Downing & Thackrey,1971)  ไดแบงองคประกอบของความพรอมไว  4  กลุม  คือ 

1. องคประกอบทางกาย  ไดแก  การบรรลุนติิภาวะดานรางกายทัว่ไป   

2. องคประกอบทางสติปญญา  ไดแก  ความพรอมทางดานสติปญญาโดย 

ทั่วไปความสามารถในการรบัรู  และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล   

3.  องคประกอบทางดานสิ่งแวดลอม  ไดแก  ประสบการณทางดานสังคม 

4. องคประกอบทางดานอารมณ  แรงจงูใจ  และบุคลิกภาพ  ไดแก  ความมั่น 

คงทางดานอารมณ  และความตองการที่จะเรียนรู 
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ตอนที่  2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
1. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ธรรมนูญ  บญุมณี  และคณะ  (2543)  ไดทําการศึกษา  เร่ือง การศกึษาผลการ

ดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกัดกรมสามญัศึกษา  จังหวัด

นครสวรรค  โดยภาพรวมทัง้  6  ดาน  อยูระหวางการดําเนนิงาน  เนือ่งจากการประเมินผล

ภายนอกครั้งแรกของสถานศกึษาทุกแหงตองดําเนินการภายใน  6  ป  นับต้ังแตพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  มีผลบังคับใช  คือ  ประมาณเดือนสงิหาคม  พ.ศ.  2548  (กรม

สามัญศึกษา, 2542. หนา ก) 

ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา   

สังกัดกรมสามัญศึกษา  จงัหวัดนครสวรรค  ทกุดานในภาพรวมมปีญหาในดานการดําเนนิงานนอย  

โรงเรียนสวนใหญมีขนาดเลก็  สอดคลองกับผลการวจิัยของ  กมลวรรณ  ชัยวานิชศริิ  (2526)  ที่

สรุปผลการวิจยัวาขนาดของโรงเรียน  เปนปจจัยหนึ่งทีท่าํใหผลการดําเนินงานของโรงเรียนแตกตาง

กัน 

ปญหาการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  ตาม 

ทัศนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จงัหวัดนครสวรรค  ดานทีม่ี

ปญหาในการดําเนนิงานมากที่สุด  คือ  การนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช  เนื่องจาก

บุคลากรในโรงเรียน  ยังขาดความรู  ความเขาใจ  และขาดความกระตือรือรน  ในการนําแผนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช  นอกจากนี้  บุคลากรภายนอกโรงเรียนยังไมเขาใจบทบาทและ

หนาที่ของตนเองอยางชัดเจน  ไมสามารถสละเวลาไดอยางเตม็ที ่ และพบปญหาการบริหารงาน

การประกนัคุณภาพการศึกษาดานการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษานอยที่สุด  

เนื่องจากโรงเรยีนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จงัหวัดนครสวรรค  สวนใหญมีขนาดเล็ก   

 ในดานการศึกษาและเตรียมการ  ตามทรรศนะของผูบริหารโรงเรยีนมธัยมศึกษา  

ปญหาที่พบ  คือ  โรงเรียนยงัขาดบุคลากรที่มีความรู  ความเขาใจในเรื่องการประกนัคุณภาพ

การศึกษา  และบุคลากรยงัขาดความกระตือรือรนในการดําเนนิงาน  ดงันัน้  กรมสามัญศึกษาจงึ

ควรจัดอบรม  ประชาสัมพันธใหเกิดความรู  ความเขาใจตรงกันถงึวธิีการ  และขัน้ตอนของการ

ดําเนนิงาน  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป 

 ในดานการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  ปญหาที่พบ  คือ  มีระยะเวลา 

ในการศึกษาและสํารวจความตองการของชุมชนนอย  บคุลากรภายในและภายนอกโรงเรียนขาด

ความรูในการจัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  จึงควรมีการใหความชวยเหลือจาก
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หนวยงานที่เกีย่วของ  ในการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  และมีการประสานความ

รวมมือจากบคุลากรภายในและภายนอก 

 ในดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  พบวา  ยังขาดความพรอมใน

เร่ืองเครื่องมือ  เอกสาร  และหลักฐานตาง ๆ ในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา  

กรมสามัญศึกษาจึงควรทาํเครื่องมือในการตรวจสอบ  ทบทวนคุณภาพของสถานศกึษาใหเปน

มาตรฐานเดียวกัน  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน  และนอกจากนี้สถานศึกษาควรนําขอมูลที่

ไดจากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพไปพัฒนาคณุภาพของสถานศึกษาอยางจริงจงั 

 ในดานการเตรียมรับการประเมินจากองคกรภายนอก  ปญหาที่พบ  คือ  โรงเรียน 

ยังขาดความรูเกี่ยวกับเกณฑ  วิธกีาร  และแนวทางในการประเมินจากองคกรภายนอก  รวมทั้ง

แนวทางการจดัรูปแบบ  เอกสาร  และการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ 

 ทรงศักดิ์  ชมสวน  และคณะ  (2543)  ไดทําการศึกษา  เร่ืองการศึกษาสภาพการ

ดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดการประถมศึกษาจังหวัด

แพร  ผลการศึกษาพบวา 

1. สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของของโรงเรียนประถมศึกษา   

สังกัดการประถมศึกษาจังหวัดแพร  โดยรวมพบวา  ดานปจจัย  ดานกระบวนการและดานผลผลติ

มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเปนสวนใหญ 

2. ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา   

สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจงัหวัดแพร  ทั้ง  3  ดาน  ในภาพรวมอยูในระดับนอย 

3. การเปรียบเทยีบสภาพการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ประถมศึกษา  สังกัดสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวัดแพร  ทั้ง  3 ดาน  จาํแนกตามขนาด

โรงเรียน  พบวา  ในภาพรวมไมแตกตางกนั 

 สมลักษณ  พรหมมีเนตร  และคณะ  (2544)  ไดศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  7 

 ในดานการเตรียมการ  พบวา 

1. บุคลากรมีจํานวนนอย  โดยเฉพาะโรงเรยีนขนาดกลางและขนาดเลก็  และ 

บุคลากรมีภาระงานมาก 

2. บุคลากรมีความรู  ความเขาใจในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพนอย 

3. บุคลากรไมมีความตระหนัก  และไมเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ 
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ดานการบริหารคุณภาพ  พบวา   

1. โรงเรียนไมมีความชัดเจนในการจดทาํมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

2. บุคลากรไมตระหนกัถงึการพัฒนาตนเอง 
3. การกํากับ  ตดิตามและประเมินผลไมตอเนื่องตามปงบประมาณ  ทาํใหการดําเนนิ 

งานไมเปนไปตามเปาหมาย 

4. บุคลากรมีความรู  ความเขาใจการกาํกับ  ติดตาม  ประเมินผลนอย 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ(2539)  ไดดําเนินการประเมนิ

มาตรฐานโรงเรียนประถมศกึษา ปการศึกษา 2538  โดยใชเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา  

พ.ศ. 2537  โดยประเมินโรงเรียนทุกขนาด จํานวน 28,266 โรงเรียน  ใน 12 เขตการศึกษา  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อประเมนิมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาปการศึกษา 2538 จัดลําดับความสาํคัญ

ของกิจกรรมการพัฒนางานตามความตองการของโรงเรยีน  และวเิคราะหกิจกรรมหลักตามภาระ

งานทีม่ีความตองการจําเปน  ตอการพฒันาคุณภาพโรงเรียน ใหโรงเรียนประเมนิตนเองตามกรอบ

มาตรฐานโรงเรียนประถมศกึษา ทกุระดับรวม  27  มาตรฐาน   64  ตัวบงชี ้ตามสภาพการจัด

การศึกษาในโรงเรียนแตละประเภท  การประเมินพบวาโรงเรียนสวนใหญ (รอยละ89.94) ไดระดับ

คุณภาพในเกณฑ “พอใช” (ระดับ 2)  และมีโรงเรียนที่ผานทกุมาตรฐานจํานวน 1,568  โรงเรียน 

(รอยละ 5.56)  เมื่อพิจารณาตามภารกิจทั้ง 6 งานพบวามาตรฐานที่ผานมากที่สุดคือ  มาตรฐาน

งานกิจการนกัเรียน  รอยละ 68  สวนมาตรฐานที่ผานนอยที่สุดคืองานวิชาการ  รอยละ 41  โดย

โรงเรียนที่เปดสอน  3  ระดับต้ังแต กอนประถมศึกษา ถงึมัธยมศึกษาตอนตนผานมาตรฐานงาน

วิชาการมากกวาโรงเรียนประเภทอื่น  เมื่อพิจารณาการผานมาตรฐานจําแนกตามขนาดพบวา 

ปริมาณการผานมาตรฐานและขนาดของโรงเรียนมีความสัมพนัธกนัในเชิงบวกกลาวคือโรงเรียน

ขนาดใหญผานมาตรฐานสงูกวาโรงเรียนขนาดเล็กเกือบทุกระดับการศึกษา   

       สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2546) ไดทําการวิจัยเชงิปฏิบัติ 

การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาโดยทําการศึกษาในกลุมโรงเรียนประถมศกึษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ปการศึกษา 2544  โดยการคัดเลือก

โรงเรียนจาก  12 เขตการศึกษา  จํานวน 36 โรงเรียนเปนโรงเรียนขนาดใหญ  ขนาดกลาง และ 

ขนาดเล็ก ใชการวิจัยเชงิปฏบิัติการแบบมสีวนรวม (Participation Action Research) โดย 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติกาํหนดตัวชี้วัดสภาพความสาํเร็จของการพฒันา

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับโรงเรียน  9 ตัวบงชี ้ประกอบดวย 1) บุคลากรมี

ความรูความเขาใจและตระหนกัถึงความจําเปนของการดําเนินงานระบบประกันคณุภาพภายใน
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สถานศกึษา  2) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ  3) มีการจดัทําธรรมนูญ

โรงเรียนหรือแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการที่เนนการพฒันาคุณภาพนักเรยีนตามแนว

ปฏิรูปการศึกษา  4) มีการปฏิบัติตามแผน  5) มีระบบการนิเทศภายใน  6) มีการพฒันาระบบการ

ประเมินตนเอง  7)นักเรียนมีคุณภาพตามเปาหมาย  8) บุคลากรมีขวัญกําลงัใจในการทาํงาน   

9) มีระบบการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  ผลการวิจัยพบวาสภาพการดําเนนิการของโรงเรียน

ดีกวาสภาพกอนการดําเนนิการในทุกตัวชีว้ัดสภาพความสําเร็จ  ผลการเปรียบเทยีบรูปแบบการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนทัง้  3 ขนาด ปรากฏวาไมแตกตางกนั

มากนัก โรงเรยีนทั้งสามขนาดมีความพอใจมากตอผลที่เกิดขึ้นในเรือ่งความรวมมอืของผูเกี่ยวของ

และการมีพฒันาการของครูในการสอน  สวนกจิกรรมหรือผลที่ยังไมพอใจคือการนิเทศที่ยงัขาดความ

ตอเนื่อง  นอกจากนี้ยังพบวาบุคลากรมกีารเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมดวยดังนี้คือผูบริหารเปลี่ยน

ยุทธวิธีการบริหารจากตนเองเปนศนูยกลางมาเปนวิธีกระจายอาํนาจ  และใหบุคลากรมีสวนรวมมาก

ขึ้น  ทํางานมีระบบและมีภาวะผูนาํทางวิชาการดีข้ึน  สวนครูมีการทํางานเปนทีม ทํางานอยางมี

เปาหมาย ทิศทาง และมุงสมัฤทธิผลในงานมากขึ้นและยังพบวาในระดับโรงเรียนยังตองการ

คําแนะนํา  ความชวยเหลือในเรื่องระบบสารสนเทศและทักษะการประเมินเชงิพฒันา 

 สถิต   ยังคง  (2544)  ไดศึกษาความคิดเหน็ของบุคลากรของโรงเรียนทีม่ีตอระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักดักรมสามัญศกึษา จังหวัดสมุทรปราการ 

โดยศึกษาจากประชากรทีเ่ปนผูบริหารโรงเรียน  ผูชวยผูบริหาร และครูหัวหนาหมวดในโรงเรียน

มัธยมศึกษาจาํนวน  250  คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมขอมลู  ผลการวิจัย

พบวา บุคลากรมีความคิดเหน็ดวยตอระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก  2  ดาน คอื 

ดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกและการนเิทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล  และเห็นดวย

อยูในระดับมากถึงมากที่สุด 7  ดาน  ไดแก 1) ดานการศกึษาและเตรียมการ  2) การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ  3) การจัดทาํมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  4) การทําธรรมนูญโรงเรียน  5) การ

จัดทําแผนปฏบิัติการประจําป  6) การจัดวางตัวบุคลากรและพัฒนาบคุลากร  7) การจัดการเรียน

การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ในสวนของปญหาการดําเนนิงานจัดการศึกษาในระบบประกนั

คุณภาพพบวาโดยรวมมีปญหาปานกลางทุกดาน  เรื่องที่เปนปญหามากที่สุดของแตละดานคือ 

จํานวนครูและบุคลากรอื่นที่ไมเพียงพอ  ความรูความเขาใจในการจัดเกบ็ขอมูล  ความเขาใจใน

เร่ืองเกณฑมาตรฐานการศึกษา  การประชาพิจารณของโรงเรียน  บุคลากรขาดความรูในการ

วางแผน  ขาดบุคลากรในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  งบประมาณในการปรับปรุงโรงเรียน   

การปฏิบัติงานขาดการนิเทศ กํากบั ติดตาม ขาดงบประมาณในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
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 พงศธวัช   วิวงัสู  (2546)  ไดศึกษาเกีย่วกับสภาพแวดลอมในการทํางานและลักษณะ

ทางจิตที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาใช

กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรสายงานสนับสนุนวิชาการของหนวยงานดานการเรียนการสอนของ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จํานวน 500 คน ผลการวิจยัพบวา  ตัวแปรสภาพแวดลอมในการทํางาน

ไดแกการสนับสนุนของผูบริหาร  ความรวมมือของผูรวมงานและการไดรับการฝกอบรมดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  สวนตัวแปรลักษณะทางจิตไดแก  เจตคติตอการมีสวนรวมในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  แรงจูงใจในการทํางานประกนัคุณภาพการศึกษา และสุขภาพทางจิต

ของบุคลากร มีความสมัพนัธทางบวกกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคณุภาพ

การศึกษาอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 สยาม   สุมงาม   (2541) ไดศึกษากระบวนการดําเนนิงาน ปญหาและแนวทางการ

แกปญหาการประกันคุณภาพการศึกษา  :  กรณีศึกษาโรงเรียนนํารอง สํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดอุทัยธานี  โดยใชวธิีวจิัยเชิงคุณภาพ  ผลการวิจัยพบวา การประกันคุณภาพการศึกษาของ

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานีดําเนินการโดยใชกรอบซึ่งสอดคลองกับแนวทางที่

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติกาํหนด  3 ข้ันตอน  คือ 1)การควบคุมคุณภาพ

การศึกษา  2) การตรวจสอบและปรับปรุงโรงเรียน  และ 3) การประเมนิคุณภาพโรงเรียนเพื่อการ

รับรองมาตรฐานการศึกษา  ในการควบคุมคุณภาพการศกึษามกีารปรบัขยายเกณฑใหเหมาะสม

ดวยการทําประชาพจิารณ  และจัดอบรมบุคลากรใหมคีวามพรอมสําหรับการดําเนินงานให

สอดคลองกับโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา  เพราะบุคลากรยงัไมมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทาํธรรมนูญโรงเรียน  ไมเห็นความสําคัญของการ

มีสวนรวมของชุมชน 

 
 2.  งานวิจัยที่เกี่ยวกับตัวแปรที่นํามาศึกษา 

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ   (2533)  ไดศึกษาวิจยัเกีย่วกับปจจัยที่

สงผลตอคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาเพือ่ศึกษาปจจยัที่สงผลตอคุณภาพผลผลิตของโรงเรียน

ประถมศึกษาในทุกสงักัด  โดยศึกษาจากกลุมโรงเรียนตัวอยาง  12  เขตการศึกษาจํานวน  415 

โรงเรียน  เก็บขอมูลจากผูบริหาร  ครูและนักเรียนใชการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปที่ 6 เปนตัวแสดงคุณภาพผลผลิต  วิเคราะหขอมูลเปนขั้นตอนตาง ๆ โดยวิเคราะห

ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการบริหาร  สงผลตอกระบวนการเรียนการสอน และสงผลตอคุณภาพ

ผลผลิตทางการศึกษา  ซึง่สรุปไดวาตัวแปรที่มีอิทธพิลทางตรงตอคุณภาพผลผลิตทางการศึกษา
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ไดแก  สมรรถภาพในการแกปญหาของครูเกี่ยวกบัการเรยีนการสอน  และความถี่ของกิจกรรมที่ครู

ติดตามผลการเรียนของนกัเรียน  สงผลในทางบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและดัชนีคุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สวนจํานวนครั้งตอปที่ผูบริหารไดดําเนินการนเิทศภายในโรงเรียนสงผล

ในทางลบตอการกระจายของคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียน  และสงผลทางบวกตอดัชนีคุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นอกจากนี้ยงัพบวาตัวแปรทีม่ีอิทธพิลทางออมตอคุณภาพผลผลิตทาง

การศึกษาในทางบวกไดแก  ความถี่ของการนิเทศภายใน  การอุทิศตนของครู  สัดสวนครูที่มวีุฒิ

ปริญญาตรี  ความพอเพยีงของอุปกรณการเรียนการสอน  จํานวนรายการครุภัณฑของโรงเรียน  

การนิเทศจากภายนอก  จาํนวนปทีน่ักเรยีนไดเรียนกอนชั้นประถมศกึษา และการมผูีใหคําแนะนํา

ในการทําการบานเปนตน 

 ดุษฎี   โยเหลาและคณะ  (2545)  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยระดับบุคคลและระดับ

โรงเรียนที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมดานการประกนัคุณภาพการศึกษาของครู

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  เขตการศึกษา 1  ปการศึกษา 2543 

ศึกษาจากกลุมตัวอยาง 3,978  คน  ผลการวิจัยพบวาตวัแปรที่มีผลตอการตัดสินใจเกี่ยวกับ

นวัตกรรมดานการประกนัคุณภาพ ตัวแปรระดับโรงเรียน  คือ  ภาวะผูนําทางความคิด  สวนตัวแปร

ระดับบุคคลที่มีความสาํคัญคือ พฤติกรรมสื่อสาร และการรับรูคุณลักษณะของการประกันคุณภาพ

การศึกษา  และความแตกตางของการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมดานการประกนัคุณภาพเกิดขึ้น

จากตัวแปรระดับบุคคลมากกวาตวัแปรระดับโรงเรียน  และยังสรุปไววาการที่โรงเรียนจะประสบ

ความสาํเร็จดานการประกนัคุณภาพการศกึษาตองมีปจจัยอยางนอย  2  ดาน  คือ 1) ดาน

บรรยากาศในการทาํงานทุกระดับตองมีความรวมมือ  ยอมรับวางใจ  ใหอํานาจตัดสินใจ 

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชมุชน  ผูบริหาร  ครู  นักเรียน  และ  2) ดานความรู ทักษะ 

ความรูสึกจงูใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับกรรมการโรงเรียน  และครูอาจารย

โดยปจจัยในขอแรกเปนพืน้ฐานและเมื่อเพิม่ปจจัยที่สองเขาไปความสําเร็จของโรงเรียนดานประกนั

คุณภาพก็จะเกิดขึ้น 

 ตรีนาถ   กลิ่นชั้น (2547)  ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโรงเรยีน

ประถมศึกษาที่มีประสิทธิผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เปนการวิจยัเชิงคณุภาพพหุกรณีใน

จังหวัดอุทัยธานี  โดยศึกษาจากกรณีตัวอยางเปรียบเทยีบระหวาง 2 โรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา  

รูปแบบการบริหารโรงเรยีนประถมศึกษาทีม่ีประสิทธิผลเพื่อการประกนัคุณภาพคือการบริหาร

จัดการแบบมสีวนรวมของชมุชนและผนวกระบบประกนัคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบ

บริหารงานปกติโดยการดําเนินการแบบทมีงาน  เทคนิคเดมมิง  และยทุธศาสตรคลบิอยางเปนลาย
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ลักษณอักษร  ใชกลยุทธการพัฒนาบุคลากร  การวางแผน การดําเนนิการ ประเมนิผล ปรับปรุงงาน

และรายงานโดยคณะกรรมการที่ชมุชนมสีวนรวมทกุโครงการ ทุกภาคเรียนและตลอดปการศึกษา  

นอกจากนีย้ังพบวาปจจัยทีเ่อื้อตอความสาํเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษาทั้งสองแหงคือ  1) ภาวะผูนาํที่ซื่อสัตย  ขยนั  มุงอนาคต เสียสละ กลาตัดสินใจ  

ติดตามงานและพัฒนาโรงเรียนใหเปนที่ยอมรับของชุมชน  2) ประสานสัมพนัธอันดกีับชุมชนและ

การใชการเมืองเพื่อประโยชนแกการพัฒนาโรงเรียน  3) วิธีการอบรมและการมอบหมายงานที่

สอดคลองกับความสามารถความถนัดและลักษณะของครูซึ่งจะสงผลตอการพัฒนางานและการ

ประสบความสําเร็จของบุคลากรในโรงเรียน  และ4) วิธกีารบริหารเพือ่การประกนัคุณภาพโรงเรียน

ตองเปนการทาํงานเปนทีมและปรับปรุงพฒันางานตลอดเวลา  และทกุขั้นตอนโดยมีหลักฐานเปน

ลายลักษณอักษร 

 วิรุฬ   แสงงาม  (2543)   ไดศึกษาวิจยัเกีย่วกับการประกันคุณภาพเพือ่รับรอง

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในจังหวัดปตตานีเพื่ออธิบายถึงปจจยัที่มี

อิทธิพลและเปนอุปสรรคตอการประกนัคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา  เปนการศึกษาวจิัย

เชิงคุณภาพจากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารการศึกษานอกสถานศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา  

ครูและกรรมการโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญโดยเลือกแบบเจาะจง จํานวนทั้งสิน้ 9 คน  และ 

ใชวิธีการศึกษาเอกสาร  การสัมภาษณและสังเกต  ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ประกันคุณภาพ  3   ดาน  คอื  1) ปจจัยเกีย่วกับผูบริหารโรงเรียน  ปจจัยเกี่ยวกับบุคลากรของ

โรงเรียน  ปจจัยเกี่ยวกับนักเรียนและสื่ออุปกรณการเรียน  2) ปจจัยดานกระบวนการไดแก  การ

จัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการและกระบวนการประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐาน

การศึกษา  และ 3) ปจจัยดานผลผลิตไดแก เอกสารหลกัฐานหรือรองรอยการทาํงานและปจจัย

เกี่ยวกับผลสรุปการปฏิบัติงาน  สวนปจจยัที่เปนปญหาอุปสรรคในการดําเนินการเกีย่วกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาไดแก  การเปลี่ยนแปลงบุคลากรของโรงเรียน สภาพการจัดการศึกษา 

ไมสอดคลองกับธรรมนูญโรงเรียน  ระบบการตรวจสอบ ระบบการประเมินตนเอง  ทักษะในการ

ตรวจสอบและประเมินตนเอง  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน และทกัษะความรูความเขาใจแนว

ทางการประกนัคุณภาพ 

 สุวิมล   วองวานิช และคณะ  (2543)   ไดทําการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมนิผล

ภายในของสถานศึกษา โดยไดสํารวจสภาพและความพรอมของสถานศึกษาในการดาํเนนิงาน

ประเมินผลภายในของสถานศึกษา  63 แหงใชกลุมตัวอยาง 2,398 คน พบวาสถานศกึษาสวนใหญ

จะทําการประเมินตนเองโดยไมเปนระบบ  บุคลากรสวนใหญไมไดมสีวนรวมในการประเมินผล 



 

 

 

60 

และไมไดนําผลการประเมนิไปใชในการวางแผนการบริหาร หรือพัฒนาปรับปรุงการจดัการศึกษา

ตามหลกัการเทาที่ควร  ในดานความพรอมของสถานศกึษาพบวาครู –อาจารยรอยละ 80  รับรูเร่ือง

มาตรฐานการศึกษา  และมากกวารอยละ 95  ยินดีและเต็มใจที่จะมีสวนรวมในการดําเนนิงาน

ประเมินผลภายใน  นอกจากนี้ยังไดสํารวจปญหาของการดําเนินงานและปจจัยที่สงผลตอ

ความสาํเร็จของการดําเนนิงานประเมนิผลภายในพบวาการกาํหนดชวงระยะเวลาทีส้ั่นในการ

ดําเนนิงานเปนปญหาตอการดําเนินงานประเมินผลภายในเพราะทาํใหสถานศึกษาเรงรีบ

ดําเนนิงานทําใหเปนการเพิม่ภาระใหกับครู-อาจารย  สวนปจจยัที่สงผลตอความสําเร็จของการ

ดําเนนิงานประเมินผลภายในมี  5 ชุด ไดแก ระบบการประเมินผลภายใน (มี 6 ตัวแปร) ลักษณะ

การนิเทศ (1 ตัวแปร) คุณลักษณะของครู – อาจารยในสถานศกึษา( 3 ตัวแปร) คุณลักษณะของ

ผูบริหาร (7 ตัวแปร)  และลักษณะของสถานศึกษา (6 ตัวแปร) 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา  

ผูวิจัยจงึไดสรุปกรอบแนวคดิของการศึกษา  “ปจจัยทีส่งผลตอการดาํเนนิงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาพิษณุโลก หลงัไดรับ 

การประเมนิภายนอก” และกําหนดขอบเขตการศึกษาการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาไว  

6  ดาน  คือ  1) ดานการศึกษาและเตรียมการ  2)  ดานการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา   

3) ดานการนาํแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช  4)  ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

ของสถานศึกษา  5) ดานการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา  และ  6) ดานการเตรียม

รับการประเมนิจากองคกรภายนอก  สามารถแสดงเปนแผนภาพดังนี ้
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ภาพ  5  แสดงกรอบแนวคดิการวิจัย 

 

จํานวนนักเรียน   

ความพึงพอใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา 

ทัศนคติตอการประเมินคุณภาพภายนอก 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศึกษา 

      การทํางานเปนทีม 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

การนิเทศติดตาม 

ความพรอมในการทํางาน 

บรรยากาศในสถานศกึษา 

ความผูกพนัในสถานศึกษา 

การดําเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 

-ดานการศึกษาและเตรียมการ 

-ดานการวางแผนการประกนั

คุณภาพการศกึษา 

-ดานการนําแผนการประกัน

คุณภาพการศกึษาไปใช 

-ดานการตรวจสอบและทบทวน

คุณภาพของสถานศกึษา 

-ดานการพัฒนาและปรับปรุง  

คุณภาพของสถานศกึษา 

-ดานการเตรียมรับการประเมิน

จากองคกรภายนอก 


